
Nr 40(450)
08.12.2019
15.12.2019

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Eichendorffa 22, 47-411 Łubowice

tel.: +48 (32) 410 67 90, fax +48 (32) 410 67 99
Konto: 94 1050 1344 1000 0090 3132 5609
e-mail: parafia@lubowice.pl, www.parafia.lubowice.eu

Słowa, jakimi Jan nawo-
łuje na pustyni do pokuty, są
twarde, ale jasne. Kto może
myśleć o łasce, o zaproszeniu
kierowanym do wszystkich
ludzi, skoro Jan Chrzciciel na-
zywa faryzeuszy i saduceu-
szy, którzy przychodzili do
niego, żeby przyjąć chrzest
pokuty, „plemieniem żmijo-
wym”  i  grozi  im  sądem?  A
jednak! Przecież nie głosi ni-
czego innego jak łaskę i mi-
łość Boga. Być może używa
tak ostrych i drastycznych słów, aby zostać dobrze zrozumianym
przez ludzi.

To bowiem, co chce powiedzieć, i to w taki sposób, który nie bu-
dziłby żadnych wątpliwości, sprowadza się do myśli, że chrzest po-
kuty nie może polegać na obmyciu ciała, że obmycia ciała nie można
mylić ze znakiem dochowywania wierności przykazaniom Bożym.
Jan Chrzciciel udzielając chrztu pokuty, daje świadectwo, że tylko
dzięki łasce Bożej jest możliwa uczciwa wewnętrzna zmiana i że jest
ona konieczna. Wyraźnie też wskazuje, że Bóg nikomu nie odmawia
tej łaski, nikogo z niej nie wyklucza, a jedynie od wszystkich oczeku-
je, by nie wzbraniali się przed „przygodą zaufania”.

W obrazie surowego i grożącego Jana Chrzciciela można do-
strzec zatem także życzliwsze rysy: Wzywa nas do wolności. Zachę-
ca do wolnego zwrócenia się do Boga. Chce, żebyśmy uwolnili się z
pęt samousprawiedliwiania i nie wzbraniali się przed miłością, jaką
obdarowuje nas Bóg.



N  S  K  Ś
Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej zobowiązuje pro-

boszczów, aby w każdej parafii ustanowieni zostali nadzwy-
czajni szafarze Komunii św., którzy będą znosili chorym Ko-
munię św. w każdą niedzielę i święto oraz będą pomagali w
Jej rozdawaniu w czasie Mszy św.

Zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski (9 marca
2006 r.) przyjętymi do posługi nadzwyczajnych szafarzy mo-
gą być: mężczyźni, siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego w
wieku od 25 do 65 lat, a ich ustanowienie musi poprzedzić odpowiedni kurs
przygotowawczy.

Pięciu mężczyzn z naszej parafii uczestniczyło w kolejne soboty listopa-
da w kursie przygotowawczym i pozytywnie zdało egzamin. Dzisiaj o godz.
14:00 w katedrze opolskiej zostaną ustanowieni przez biskupa nadzwyczaj-
nymi szafarzami Komunii św. Są to:

· Pan Ryszard Filip z Grzegorzowic,
· Pan Alfred Michacz z Ligoty Książęcej,
· Pan Alfons Szula z Łubowic,
· Pan Łukasz Trojak z Ligoty Książęcej,
· Pan Andrzej Tumulka z Grzegorzowic.
W przyszłą niedzielę zostaną wprowadzeni do posługi w naszej parafii i

od tej pory będą usługiwać chorym i przy ołtarzu.
Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. będzie pięknym

owocem naszych misji parafialnych oraz zaradzeniem potrzebie naszej para-
fii, na którą zwracali uwagę zarówno ks. Biskup w czasie wizytacji kanonicz-
nej jak i Wydział Duszpasterski naszej Opolskiej Kurii Diecezjalnej.

Z całą pewnością docenią ją przede wszystkim nasi chorzy i starsi Para-
fianie, którzy przez całe lata często uczestniczyli we Mszy św. a teraz są ska-
zani na Komunię św. tylko raz w miesiącu, w czasie odwiedzin w pierwsze
piątki miesiąca.

Zachęcam do skorzystania z tej posługi, zwłaszcza chorych i seniorów,
którzy nie są w stanie przyjść w niedzielę do kościoła na Mszę św. Dzięki te-
mu będą mogli pozostawać w eucharystycznej łączności z nami, którzy gro-
madzimy się w kościele na niedzielnej Mszy św. Kto chciałby skorzystać z
tej możliwości, proszony jest o zgłoszenie do proboszcza albo bezpośrednio
do samych szafarzy.

Odwiedziny chorych przez kapłana w pierwsze piątki miesiąca będą od-
bywać się bez zmian, tak jak do tej pory.



Porządek nabożeństw
08.12.2019 – 17.12.2019

niedziela 8 grudnia 2019 – II Adwentu – NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Franciszkę i Jana Weihser, Jadwigę i Emanuela Dyr-

ska, syna i synową, Marię i Pawła Roesler, Engelberta Swolana, Mateusza
Lach, Annę i Józefa Murawski, Leona i Adelę Tumulla, synową Elżbietę, An-
nę i Karola Janik, Annę i Augustyna Rzytki oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 W intencji dziewcząt i kobiet naszej parafii.
14:00 Nabożeństwo z przekazaniem Medalików dzieciom I-Komunijnym.
poniedziałek 9 grudnia 2019 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Jerzego Czogała w 30 dni po śmierci.
wtorek 10 grudnia 2019 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Jerzego Mika, córkę Bogusławę, rodziców Joachima i Ger-

trudę Mika, Zofię i Alfonsa, Józefa Piździor, rodzeństwo, zm. z pokrewień-
stwa, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 11 grudnia 2019 – Dzień powszedni
06:30 (roraty) O zdrowie i Boże błogosławieństwo w pewnej intencji.
czwartek 12 grudnia 2019 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. rodziców Jerzego i Jadwigę Pater, Józefa Szryt oraz za zm. z

pokrewieństwa Pater-Reichel-Szryt.
piątek 13 grudnia 2019 – Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
17:00 (roraty) Za zm. Hildegardę i Leonarda Wochnik, zm. Brunona Lamla, zm. Jó-

zefa Pater, zm. Heinza Mateja zm. z rodzin Wochnik, Mika, Lamla.
sobota 14 grudnia 2019 – Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
08:00 (roraty) Za zm. Ernestynę i Gotfryda Tomala, rodziców Gertrudę i Franciszka

Tomala i zm. z pokrewieństwa.
17:00 Za zm. Stanisława Knap, rodziców, synów Jana i Alfreda, Franciszka Kusi-

dło,  2  żony,  córkę Ritę,  wnuka  Rudolfa  i  za  zm.  z  pokrewieństwa  Kusidło-
Knap-Iskra.

niedziela 15 grudnia 2019 – III Adwentu – G
08:00 Za zm. Agnieszkę Jendrzejczyk, Annę i Henryka Filip, Jana Wrazidło, dziad-

ków z 4 stron, zm. z pokrewieństwa Filip-Pater-Wrazidło-Franiczek, zm. ka-
płanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 (dwujęzyczna) W intencji Parafian.
14:00 Nabożeństwo Adwentowe – pokutne.
poniedziałek 16 grudnia 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 17 grudnia 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Józefa Marklowski, braci Franciszka i Alojzego, rodziców Adolfa i

Joannę Marklowski, Jerzego i Martę Kubica, Gintera Pieczarek, Klarę i Józe-
fa Rzega, Krystynę i Gerarda Sander i zm. z pokrewieństwa.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Dzisiaj po Mszach
św. zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Serdecznie dziękujemy O. Romualdowi za poprowadzenie rekolekcji
adwentowych, które miały przypomnieć i odnowić to, co otrzymali-
śmy w czasie Misji Parafialnych.

Dzisiaj na godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo popołudniowe ku czci
Niepokalanego Serca Maryi z wręczeniem medalików dzieciom I-komunij-
nym, na godz. 16:00 na naukę dla rodziców i na godz. 17:00 na film o Eucha-
rystii „Największy z cudów”.

Zapraszam na codzienne Roraty – nie tylko dzieci. Jak zawsze zachę-
cam do przyniesienia ze sobą światełka, które będzie symbolizowało na-
sze czuwanie i chęć przygotowania się na przyjście Pana.

W czwartek po roratach spotkanie formacyjne dla uczniów VII kl. SP przy-
gotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

ZSP w Brzeźnicy zaprasza na Kiermasz Świąteczny w sobotę 14.12
o godz. 15:00 a DFK Łany na koncert adwentowy 15.12 o godz.
15:00 do kościoła w Łanach. Szczegóły na plakatach w gablotce.

W sobotę o godz. 20:00 w klasztorze Annuntiata w Raciborzu adwentowe
czuwanie dla młodzieży. Na naszej stronie internetowej w dziale Sakramen-
ty → Małżeństwo można znaleźć terminy nauk przedślubnych na 2020 rok.

Dzisiaj i w następne niedziele przed i po Mszach św. w przedsionku
kościoła można zaopatrzyć się w bożonarodzeniową świecę Wigilij-
nego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas (duża – 12zł, mała – 5 zł),
opłatki wigilijne (dobrowolna ofiara), różne kalendarze na 2020 rok

(6 zł). Dochód jest przeznaczony na  naszego zespołu Caritas. Można też na-
bywać książki i gry dla dzieci od O. Romualda – doskonałe, bardziej ducho-
we, prezenty pod choinkę.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz
czwartku) przez pół godziny po Mszy św. Można nadal zamawiać in-
tencje na 2020 rok.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili nasz kościół. W przyszły piątek (13.12.2019,
godz. 17:45) Korycik, Korycik, Gąsior, Plura, Klima i Kukiełka, a w piątek
za dwa tygodnie (20.12.2019, godz. 17:45) Wyrtki, Nagel, Domino, Szmań-
ta, Wochnik i Tomala.

Informacje duszpasterskie
01.12.2019 – 08.12.2019

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.


