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C  P
Zapewne zaskakujące dla nas jest to, że Jezus przyj-

muje z rąk Jana chrzest nawrócenia i pokuty. Po co to
czyni? Co skłoniło Go do przyłączenia się do tłumów,
które poruszył i nakłonił do pokuty ten kaznodzieja w
wielbłądziej sierści? Zapewne nie świadomość osobistej
winy! Ani z pewnością nie pokora na pokaz.

Jezus raczej chciał dać wyraz swemu całkowitemu
oddaniu się Ojcu. Mówiąc biblijnie, chciał do końca wypełnić ,,wszystko, co
sprawiedliwe” w oczach Boga. Nie ponaglała Go (fałszywie rozumiana) sa-
morealizacja, lecz wola wypełnienia zbawczego planu, jaki Bóg snuł dla
swego narodu, dla wszystkich ludzi. Była to zapewne gotowość, jakiej nau-
czył się od swoich Rodziców: od swojej Matki, która jako ,,służebnica Pań-
ska” całkowicie oddała się Bogu i od swego ziemskiego ojca, który był
„sprawiedliwy”.

Ale jakie jest najwłaściwsze miejsce Jezusa w zbawczym planie Boga,
na czym dokładnie polegało wyznaczone Mu zadanie? Niektórzy teolodzy
snują przypuszczenia, że Jezus wciąż poszukiwał jeszcze swej drogi, jasności
w rozumieniu planu, jaki wiązał z nim Bóg Ojciec. Przyszedł nad Jordan,
gdzie Jan chrzcił, pragnąc przez radykalny znak chrztu dać wyraz swojej go-
towości do całkowitej rezygnacji ze swojego „ja” i dosłownego zanurzenia
się w wielkim zbawczym planie Boga. I właśnie w tym rycie poświęcenia zo-
staje Jezus obdarzony godnością i tożsamością, których sam sobie nie mógł
nadać. Głos z nieba, że jest umiłowanym Synem Boga, to potwierdzenie Jego
misji, jaką ma od Boga, której poczucie zapewne wzrastało w nim od dziec-
ka. Czuł to już jako 12-letni chłopiec w świątyni jerozolimskiej „Czyż nie
wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Teraz powraca,
by – już jako samodzielny, dorosły według zwyczajów żydowskich mężczy-
zna – ostatecznie oddać się Ojcu. Od tego momentu Jezus wyrusza na misję
głoszenia Królestwa Bożego i podporządkowuje temu całe swoje życie:
wszystko co mówi (nauki, kazania, przypowieści) i wszystko co czyni (cuda i
znaki) aby ostatecznie potwierdzić i przypieczętować to swoją Męką i śmier-
cią na Krzyżu.



W  
W Święto Chrztu Pańskiego (a nie jak było dawniej w
Uroczystość Objawienia Pańskiego) błogosławi się wo-
dę. Nie bez przyczyny woda święcona jest znana w Ko-
ściele od pierwszych wieków. Posiada bowiem bardzo
konkretne właściwości.

Woda święcona jest sakramentale. Sakramentalia to
takie przedmioty lub czynności, które (w jakimś stopniu
podobnie jak sakramenty) mają na celu wywołanie konkretnych skutków du-
chowych lub cielesnych. Sakramentalia w Kościele to m.in.: medaliki, szka-
plerze, poświęcenia przedmiotów, błogosławieństwa, znak krzyża, posypy-
wanie popiołem, egzorcyzmy etc.

Uroczyste poświęcenie wody odbywa się w Kościele w czasie Wigilii
Paschalnej. Odśpiewuje się wtedy Litanię do Wszystkich Świętych, a kapłan
umieszcza paschał w naczyniu z wodą. Ale nie tylko wtedy biskup, kapłan
lub diakon może poświęcić wodę. Może zrobić to w każdych okoliczno-
ściach.

Wykorzystanie wody święconej jest szerokie. Używa się jej przede
wszystkim w czasie chrztu, ale też do błogosławieństwa osób (np. roczek),
jedzenia (np. poświęcenie pokarmów wielkanocnych), przedmiotów, także
mieszkań (np. w czasie kolędy). Jest dostępna przy każdym wejściu do ko-
ścioła, gdzie po zamoczeniu palców wykonuje się znak krzyża. Można wtedy
odmówić cicho starodawną modlitwę: „Przez to święte pokropienie, Boże od-
puść me zgrzeszenie, przez dotknięcie wody świętej niech ucieka czart prze-
klęty!” Poświęconą wodę używa się również w czasie egzorcyzmów.

Nie należy jednak wody święconej traktować magicznie. Nie ma żadnego
magicznego znaczenia. Sama w sobie, bez naszej wiary niczego nie dokonu-
je. Przypomina zawsze o chrzcie, o zanurzeniu się w wodzie, które dało nam
wolność od grzechu i podkreśla naszą przynależność do Chrystusa. Poświę-
cona woda jest znakiem obecności Boga, chroni poświęcony dom przed
złem, jest zewnętrznym znakiem wyznania wiary i odrzuceniem szatana. Bez
wiary jest bezskuteczna.

Kościół błogosławi różne przedmioty, ale właściwym celem błogosła-
wieństwa jest zawsze człowiek, któremu te przedmioty mają służyć w spo-
tkaniu z Bogiem. Liczy się wiara w Boga, której poświęcone przedmioty ma-
ją pomagać. Takie przedmioty nie są talizmanami czy amuletami, ale znaka-
mi miłości Boga, o której musimy nieustannie pamiętać.

Poświęcona woda i jej użycie wiąże się przede wszystkim z wiarą w Bo-
ga, który oczyszcza i uświęca wszystko. Pobłogosławienie wody wyłącza ją z
codziennego użytku, jest ona już poświęcona Bogu, używana wyłącznie do
spraw "boskich".



Porządek nabożeństw
12.01.2020 – 21.01.2020

niedziela 12 stycznia 2020 – Święto Chrztu Pańskiego
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Henryka i Helenę Górecki, Floriana i Elżbietę

Kirchniawy, Agnieszkę Kirchniawy, Józefa i Jadwigę Krybus, zm.
dzieci, Wiktora i Martę Górecki, Marię i Franciszka Kusidło, pokre-
wieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. Herberta Jurecki w 1. rocznicę śmierci.
14:00 Nabożeństwo kolędowe z przekazaniem książeczek do nabożeństwa

dzieciom I-Komunijnym.
poniedziałek 13 stycznia 2020 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) W intencji Parafian.
wtorek 14 stycznia 2020 – Dzień powszedni
06:45 ……………………………………………………………..…………...
środa 15 stycznia 2020 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. Hiacynta Tumulka, rodziców Wiktora i Agnieszkę, syna Aloj-

zego, synową Annę, Joachima Siedlaczek, Alojzego i Gertrudę Kruf-
czyk, syna Józefa, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 16 stycznia 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Oswalda Bombelek w 3. rocznicę śmierci, zm. rodziców Annę

i Leonarda Habrom, teściów Annę i Reinholda Bombelek, pokrewień-
stwo Habrom-Bombelek-Kaczyński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 17 stycznia 2020 – Św. Antoniego, opata
17:00 Za zm. Agnieszkę Panek w 30 dni po śmierci.
sobota 18 stycznia 2020 – Dzień powszedni
17:00 (dwujęzyczna) W intencji rodzin, które przyjęły obraz Pielgrzymującej

Matki Bożej.
niedziela 19 stycznia 2020 – II Zwykła
08:00 Za zm. Stanisława Knap w 1. rocznicę śmierci.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Teresy Wolnik z okazji 90
rocznicy urodzin.

poniedziałek 20 stycznia 2020 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) W intencji Parafian
wtorek 21 stycznia 2020 – Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
17:00 Za zm. Józefa Jarosz, rodziców Pawła i Józefę, Franciszka Jurecki, żo-

nę Anielę, Andrzeja Czogała, Hildegardę Bochenek, Józefa i Marię
Krybus, Marię i Natalię Romer oraz za zm. z pokrewieństwa.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W Święto
Objawienia Pańskiego na misje zebraliśmy 1 357,43 PLN i 20 Kč. Serdeczne
„Bóg zapłać!”

Serdeczne Bóg zapłać dzieciom, które wzięły udział w akcji Kolęd-
ników Misyjnych w Święto Objawienia Pańskiego, ich opiekunom,
Pani Ploch, która koordynowała całą akcję oraz wszystkim, którzy

przyjęli kolędników w swoich domach. W ramach akcji kolędnicy zebrali na
misje 5 780,31 PLN, 2,20 € oraz 20 Kč.
W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego, które kończy
w liturgii Okres Bożego Narodzenia. Od poniedziałku rozpoczyna się pierw-
sza część okresu zwykłego, która będzie trwać do Środy Popielcowej
(26.02.2020).Tradycyjnie, kolędy będą się jeszcze pojawiać w czasie Mszy
św. do Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).

Dzisiaj o godz. 14:00, na zakończenie okresu Bożego Narodzenia za-
praszam na nabożeństwo kolędowe z przekazaniem książeczek do na-
bożeństwa dzieciom pierwszokomunijnym.

Również dzisiaj o godz. 15:00 w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa w Raci-
borzu w ramach XIX Festiwalu Chórów Koncert Kolęd i Pastorałek.
W niedzielę 02.02 o godz. 10:30 Msza św. w intencji Chorych a o godz.
15:00 okazja do spotkania w ramach „Niedzieli z Poezją” przygotowanego
dla naszych Chorych przez Błękitne Anioły z parafialnego Caritasu. Jak zwy-
kle wiele atrakcji i poczęstunek. Wstęp wolny. Zapisy na kartkach wyłożo-
nych na stolikach z tyłu kościoła.

Zachęcam do wysłuchania nowej audycji na falach Radia Doxa.
«Azymut: Niebo» to audycja przygotowana przez Martę Procherę. Au-
torka rozmawia z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa,
rozmowy dotyczą głównie świętego ks. Zygmunta Gorazdowskiego,
jego życia, dzieł, czy cudów dokonywanych za jego przyczyną.
«Azymut: Niebo» w Radiu Doxa w każdą niedzielę o 13.45.

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w dni powszednie
przez pół godziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali nasz kościół. W przyszły piątek (17.01.2020, godz.
17:45) Sobocik G., Basista J., Spach B., Domino S., Karpisz A., Kschuk S., a
w piątek za dwa tygodnie (24.01.2020, godz. 17:45) Weihser B., Przibylla
D., Janusz M., Janusz I., Filipczyk R. i Porwal E.

Informacje duszpasterskie
12.01.2020 – 19.01.2020

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


