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O
Św.  Józef  słyszy  głos  Bożego  wezwania:  „Wstań,  weź Dziecię i  Jego

Matkę…”. I co robi? „On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się
do Egiptu (wrócił do ziemi Izraela)”. Krótko, konkretnie, po męsku. Zrobił
to, co było trzeba. Bez zbędnych słów, ceregieli, marudzenia, użalania się na
los. Co działo się w nim? Możemy sobie wyobrazić, że – jak każdy, kto ko-
cha – toczył walkę z pokusami męskiego egoizmu, wygody, małej stabiliza-
cji, prawa do swojego szczęścia… Co by Maryja zrobiła bez Józefa?

Powtarzające się czterokrotnie greckie słowo, tłumaczone jako „wstań”,
można również oddać jako „obudź się ze snu”. Bóg obudził w Józefie ojca,
wezwał, by był silniejszy niż noc, która w Biblii jest symbolem działania
mrocznych sił zła. To samo słowo oznacza również powstanie z martwych.
Kiedy człowiek poddaje się słowu Boga, budzi się do życia, przeżywa swoje
małe zmartwychwstanie.

Emigracja nie sprzyja rodzinie. Zwłaszcza wtedy, gdy wyjeżdża nie cała
rodzina, ale sam ojciec czy matka. Wiedzą o tym dobrze ci, którzy wyjechali
na dłużej za granicę. Wiele zależy od duchowej dojrzałości na miarę św. Jó-
zefa, od słuchania sumienia, które podpowiada, co jest dobre, a co złe w da-
nych okolicznościach. Bywa, że wyjazd za chlebem czy z innych względów
jest konieczny. Bywa odwrotnie, że trzeba jak najszybciej wrócić, aby się
kompletnie nie pogubić. Ci, którzy doświadczyli smaku emigracji, mogą w
historii Świętej Rodziny odnaleźć coś z własnej historii. Bóg, który stał się
człowiekiem, doświadcza losu przymusowego emigranta. Zna smak wygna-
nia z ojczyzny.

Ceniony wychowawca Josh McDowell mówi, że trzeba pracować nad
budowaniem więzi rodzinnych, w przeciwnym wypadku jedynymi wycho-
wawcami będą telewizja i Internet. Jak to robić? Sześć rad dla rodziców: afir-
mujcie, potwierdzajcie uczucia dzieci (to daje im poczucie autentyczności);
akceptujcie bez warunków (to daje poczucie bezpieczeństwa), doceniajcie (to
daje poczucie znaczenia); okazujcie uczucia (to daje poczucie, że są kocha-
ni); bądźcie dostępni, miejcie czas (to daje poczucie ważności); uczcie zasad
(to uczy odpowiedzialności), ale pamiętajcie: zasady bez więzi prowadzą do
buntu i odrzucenia.



Statystyka sakramentalna 2019

Życie sakramentalne naszej parafii przedstawiało się w minionym roku nastę-
pująco:

Chrzty – 17 – o cztery mniej niż w roku ubiegłym (1 z poza parafii).
I Komunia św. – 18 – tyle samo, co w roku ubiegłym.
Bierzmowanie – 12 – o 5 osób mniej niż w roku ubiegłym.
Śluby – 8 – o 3 więcej niż w roku ubiegłym.
Namaszczenie chorych – 33 (157 razy u 35 osób, 153 Komunii św.).
Pogrzeby – 19 – o 1 mniej niż w roku ubiegłym(1 z poza parafii).

Rozdano około 22 tysiące Komunii św. (tyle samo co w roku ubiegłym)

Co nas czeka w roku 2020?

Środa Popielcowa – 26 lutego.
Wielkanoc – 12 kwietnia.
Bierzmowanie – 6 maja.
I Komunia Święta – 10 maja.
Rocznica bierzmowania – 25 maja.
Rocznica I Komunii św. – 17 maja.
Pielgrzymka do Matki Bożej – 23 maja.
Boże Ciało – 11 czerwca.
Odpust św. Rodziny w Brzeźnicy – 19 lipca.
Odpust św. Bartłomieja w Ligocie Książęcej– 23 sierpnia.
Dożynki – 30 sierpnia.
Odpust parafialny– 06 września.
Odnowienie Misji – 2-4 października.
Kiermasz – 25 października.
I Niedziela Adwentu – 29 listopada.

Msza św. chrzcielna w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.

Nauki przedchrzcielne w sobotę przed ostatnią niedzielą miesiąca po wie-
czornej Mszy św.

Msze św. dwujęzyczne na przemian: w sobotę wieczorem, w niedzielę rano, i
w niedzielę na sumie w każdą niedzielę.

W pierwsze czwartki miesiąca Godzina święta w intencji powołań godzinę
przed Mszą św.

Coniedzielne nabożeństwa o godz. 14:00 – z wyjątkiem niedziel, w które
przypadają odpusty w naszym dekanacie, czasu kolędy i wakacji.



Porządek nabożeństw
29.12.2019 – 07.01.2020

niedziela 29 grudnia 2019 – Ś . R  J , M   J
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Marię Gali w 1. rocznicę śmierci.
10:30 1. Msza św. chrzcielna. R : Hanna Łucja Wolnik. D  :

Dominik, Tomasz Serzisko. C : Matylda Magdalena Rumpel i Woj-
ciech Paweł Jarosz.

2.  Z podziękowaniem za otrzymane łaski  z prośbą o Boże błogosławieństwo i
zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin Janiny Ignatzy.

13:00 Ślub: Kawik - Plura.
poniedziałek 30 grudnia 2019 – 6   O  N  P
10:00 Pogrzeb śp. Agnieszki Panek.
12:30 Pogrzeb śp. Władysława Budnik.
wtorek 31 grudnia 2019 - 7   O  N  P
16:00 W intencji Parafian z nabożeństwem na zakończenie roku.
środa 1 stycznia 2020 – ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
10:30 W intencji Parafian.
14:00 …………………………………………………………………………………...
czwartek 2 stycznia 2020 – Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
16:00 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich z okazją do Spowiedzi św.
17:00 Z podziękowaniem za życie i łaskę Chrztu św., z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i zdrowie dla ks. proboszcza z okazji 47 rocznicy urodzin.
piątek 3 stycznia 2020 – Dzień powszedni
06:45 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego. Po Mszy św. nabożeń-

stwo do NSPJ.
sobota 4 stycznia 2020 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Matki Bożej, zwłaszcza Róż Różańcowych. Po Mszy św.

nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
niedziela 5 stycznia 2020 – II PO NARODZENIU PAŃSKIM
08:00 Za zm. ks. Roberta Wałach, Stanisława i Marię Łużyna, Zuzannę Wałach,

Edwarda, Mariana i Gabrielę Łyko, Franciszka i Bertę Kaleta.
10:30 (dwujęzyczna) Za zm. Jana Wolnik, synową Małgorzatę Wolnik, Annę i Teofila

Wolnik, Paulinę, Józefa i Eryka Harnasz, Łucję Piperek i dusze w czyśćcu cier-
piące.

poniedziałek 6 stycznia 2020 – OBJAWIENIE PAŃSKIE
07:30 W intencji Parafian.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Elżbiety Fitzon z okazji 50 rocznicy urodzin i
dla całej rodziny. Po Mszy św. rozesłanie Kolędników Misyjnych.

wtorek 7 stycznia 2020 – Dzień powszedni
06:45 ……………………………………………………………………………………



Dzisiaj kolekta na opał. W Nowy Rok na potrzeby parafii. W przyszłą nie-
dzielę na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W czasie pasterki
na Fundusz Ochrony Życia zebraliśmy 1 140,08 PLN oraz 1,50 EUR, a na
Wydział Teologiczny w Opolu w święto św. Szczepana 1 552,80 PLN oraz
6,55 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!”

Dzisiaj w ramach roku misyjnego w naszej parafii zapraszamy razem
z O. Romualdem wszystkich małżonków do odnowienia swoich
przysiąg małżeńskich na obu Mszach św.

Dzisiaj i jutro nieco zmieniony program kolędy. Kolęda pójdzie z obu stron
trasy: dzisiaj od godz. 15:00 – O. Romuald rozpocznie od ul. Eichendorffa
37c a ja od ul. Wolności 10. Jutro od godz. 14:00 – O. Romuald rozpocznie
od ul. Wolności 22 a ja od ul. Łąkowej 4.

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa zaprasza
dzisiaj serdecznie na Koncert Bożonarodzeniowy. Rozpoczęcie o
godz. 17.00.

Biskup Opolski serdecznie zaprasza na modlitewne spotkanie małżonków w
kryzysie, także pozostających w separacji bądź po rozwodzie. Odbędzie się
ono dzisiaj w Niedzielę Świętej Rodziny o godz. 14.00 w katedrze w Opolu.

Zachęcam do powitania Nowego Roku razem z Radiem Doxa. Już w
Sylwestra, od godziny 18, Andrzej Szarometa przygotuje specjalny
mix tanecznych przebojów, ale też atrakcje konkursowe wraz z cen-
nymi nagrodami! A w Nowy Rok świąteczny program i o 10.30 Eu-
charystia z katedry opolskiej – wysłuchanie jej transmisji polecamy
szczególnie tym, którzy osobiście nie mogą uczestniczyć w nowo-
rocznej Mszy świętej.

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie tylko w piątek przez pół go-
dziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali nasz kościół. W przyszły piątek (03.01.2020, godz.
17:45) Garbas, Kszuk, Pawlińska, Chrubasik, Szweda i Wochnik, a w piątek
za dwa tygodnie (10.01.2020, godz. 17:45) Zymełka, Wochnik, Skupień,
Otwinowska, Karabulut i Kowalczyk.

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek na godz. 16:00 zapraszam na Godzinę świętą w intencji powołań
kapłańskich, zakonnych i misyjnych z okazją do Spowiedzi św. W piątek o
godz. 06:45 Msza św. z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa a w sobotę o
godz. 08:00 Msza św. z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi.

Informacje duszpasterskie
29.12.2019 – 05.01.2020

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


