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           LUBSZA     
         2 – 9 sierpnia 2020 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
+ Słowa Ewangelii według św. Mateusza 

 

   Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd 
łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast 
poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad 
nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego 
uczniowie i rzekli: "Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ 
więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności". 
Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im 
jeść!" Odpowiedzieli Mu: "Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i 
dwóch ryb". On rzekł: "Przynieście Mi je tutaj". Kazał tłumom usiąść 
na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w 
niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, 
uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, 
zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było 
około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 

   (Mt 14,13 - 21) 
 
 
 
 



Tłumy nakarmione dzięki cudownemu rozmnożeniu chleba i ryb znów będą łak-
nąć. Uzdrowieni z chorób i tak kiedyś umrą. Jednak głód odczuwany przez ciało 
nie jest najgorszym z głodów. Również choroby i cierpienie fizyczne nie są naj-
większym nieszczęściem. Trudniej zaspokoić głód i uleczyć cierpienie duszy 
zranionej grzechem, która nie pamięta o Bogu i jest odłączona od 
źródła życia, strącona w otchłań samotności. Tego właśnie głodu i cierpienia na-
szych dusz Bóg dotyka w Eucharystii. "Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie 
jest chlebem? (...) Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie". "Ja jestem 
chlebem życia, kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął".  
 

Intencje mszalne  
w okresie od 3 sierpnia 2020 roku do 9 sierpnia 2020 roku 

Poniedziałek 3 sierpnia 2020  
18:00 
19:00 

Lubsza Pro vocationibus 
Michałowice + Jadwiga Lewandowska 
 

Wtorek 4 sierpnia 2020   
  8:00 Lubsza Pro vocationibus 
Środa 5 sierpnia 2020  
18:00 Lubsza + Maria Pawlaczek (2 r. śm ); 

            + Helena, Wincenty, Daniel, Leokadia, Władysław  Świątek  
Czwartek 6 sierpnia 2020  Przemienienie Pańskie 
 18:00 
 19.00 

Lubsza O powołania 
Michałowice + Genowefa, Cecylia,Apolonia i Stanisław 

Piątek 7 sierpnia 2020  
16:00 
 
17:00 
17:30 

Michałowice; W intencjach Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ i 
NSM 
Lubsza Adoracja Najświętszego Sakramentu 
Lubsza W intencjach Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ i NSM  

Sobota 8 sierpnia 2020  
19:00 Lubsza + Marian 
Niedziela 9 sierpnia 2020  
  8:00 
 
 
10:00 
 
12:00 

Lubsza + Stanisław Szymański (13 r.śm.);  
+Barbarę, Wiktorię, Karolinę, Teresę, Antoninę, Feliksę, Franciszka, 
Edwarda, Adama i rodziców z obu stron, Eugeniusza Hydzika 
Michałowice; + Jadwigę, Adama, Elżbietę Śliwińskich, Zofię Auer i 
Helenę, Pawła Wójcik; + Jadwiga Lewandowska 
Lubsza Pro populo 
  



 
 

 
Ø Niedziela 2.08.2020 r. – Rozpoczęliśmy sierpień. To miesiąc dla nas szcze-

gólny tak pod względem religijnym, jak i historycznym. W tym miesiącu ze 
wszystkich stron Polski i Europy tysiące pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. 
Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. 
Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla 
wyrwania z pijaństwa czy narkomanii lub innych nałogów kogoś bliskiego, 
znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. 
Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian Ma-
ria Kolbe. 

v W dzisiejszą niedzielę przypada Odpust Porcjunkuli, związany z posta-
cią Świętego Franciszka z Asyżu. Przypominamy, że warunkiem jego 
uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i od-
mówienie w nim modlitwy przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, 
stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego po-
bliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzby-
cie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzy-
skać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej 
nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone 
w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione. 

Ø Wtorek 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, 
patrona proboszczów. Przez jego wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za 
dar kapłanów i ich posługę oraz prosimy o liczne i święte powołania kapłań-
skie także z naszej wspólnoty parafialnej. Polećmy Ks. Mariusza - nowego 
proboszcza w Mąkoszycach naszej modlitwie. 

Ø Czwartek 6 sierpnia : Święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obcho-
dzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Fakt przemienienia 
pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak niepełne są nasze wyobrażenia o 
Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. Przemienienie Pańskie 
to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszyst-
kich. 

Ø W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W 
czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte 
powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszo-
czwartkowe odwiedziny chorych i seniorów z naszej wspólnoty parafialnej od 
godz. 9.00 - proszę o zgłoszenie telefoniczne. W piątek pragniemy wypełnić 
prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele od godz. 17.00 do 17.30,  a 
Msza Święta wynagradzająca ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 



17.30 w Lubszy (w Michałowicach o godz.16.00 - zaraz po Eucharystii nabożeń-
stwo pierwszopiątkowe).   

Ø Parafię można wesprzeć wpłacając niewielką sumę na konto parafii z dopi-
skiem darowizna (konto podane w stopce). 

Ø Rekoncyliacja Ubiorów Matki Bożej z Czerwonogrodu w Lubszy. Można 
wesprzeć to dzieło wpłacając cegiełkę na konto parafii (numer podany w gaze-
cie z możliwością odpisu podatkowego w roku następnym). Już 255 rodzin 
wsparło nasze lokalne sanktuarium (stan na dzień 1.08.2020 – 39700 zł).    

Ø Wszystkie lokalne firmy dotknięte epidemią mają możliwość dania ogłoszenia 
o swojej działalności do gabloty przykościelnej po prawej stronie papieża 
(Tarcza Parafialna). 

Ø Parafialna strona internetowa pod adresem: www.parafialubsza.pl i możliwość 
uczestniczenia we Mszy Świętej dla chorych i starszych w niedziele o godz. 
8.00 i 12.00 w Lubszy oraz codziennie według grafiku Mszy Św. podanych na 
stronie parafii w ogłoszeniach. 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
 
ü 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Ka-
znodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie 
słowa i świadectwo życia. 
 

Modlitwa o odnowę naszej Parafii 
 

Panie Jezu Chryste, najlepszy Pasterzu swojej owczarni! Wierzymy, 
że Twoja troska o odnowę tej parafii jest większa od naszych pragnień. 
Świadomi naszych słabości podejmujemy trudne zadanie głoszenia Do-
brej Nowiny w obliczu Trzeciego Tysiąclecia. Uczyń nas świadkami 
Twojej obecności w naszym życiu. Daj nam serce słuchające i gotowe 
pójść za Twoim głosem. Przemieniaj wszystko i każdego z nas. Niech 
Twój Duch działa przez nas z wielką mocą i wolnością. Błagamy Cię o to 
przez wstawiennictwo Maryi, Gwiazdy ewangelizacji, w której ręce skła-
damy dzieło odnowy naszych serc i całej parafii. Amen. 

 
Rzymskokatolicka Parafia pw. NAWIEDZENIA NMP w Lubszy.  

Ks. Józef Meler Proboszcz, ul. Brzeska 11, 49-313 Lubsza, tel., fax  (0-77) 411-86-25, kom.604730950,  
adres e-mail: lubsza@archidiecezja.wroc.pl;  strona internetowa:  www.parafialubsza.pl                                                                                                                                   

Adres Bankowy:  
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP , ul. Brzeska 11, 49-313 Lubsza 
Numer konta parafialnego BS Brzeg nr:  48886300092000002328760001 

 


