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Ś  !
Bóg objawił się nam, jako bezbronne dziecko, wzbudza-

jąc we wszystkich pokoleniach chrześcijan nie tylko podziw,
ale i czułość, nie tylko wdzięczność, ale i miłość, nie tylko ra-
dość, ale i uwielbienie. Uwielbienie, które staramy się w każ-
dym czasie, nie tylko w okresie po Bożym Narodzeniu, wyra-
żać modlitwami, kolędami, pastorałkami a – co najważniejsze
– częstszym uczestnictwem w Eucharystii.

To uświadamia nam na nowo bliskość Boga, który stał się człowiekiem i
słabym dzieciątkiem. Ale w świecie nierzadko bywa odmiennie, inaczej. I cho-
ciaż dzisiaj św. Paweł, zwracając się do Koryntian, a tym samym pośrednio do
nas, uświadamia nam nasze powołanie do świętości oraz zapewnia, że Pan
nasz, Jezus Chrystus, będzie w tym dążeniu każdego umacniał, to nie zawsze
owo powołanie jest umiejętnie odczytywane przez ludzi. Czasami jest tak, że
płomień powołania jest gaszony, powodując wręcz odwrotne stany emocjonal-
ne.

Ewangelia prowadzi nas nad brzegi Jordanu, gdzie Jan Chrzciciel przygo-
towuje ludzi do spotkania z Jezusem, który rozpoczynał swą publiczną działal-
ność. To, co czyni Jan, jest przez jednych zauważane, doceniane, a przez in-
nych gaszone, tłumione. Dobrze rozumie to Chrzciciel wołając: „Oto Baranek
Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29b), gdy zauważa Chrystusa zbliżające-
go się do Jordanu. Dla ludzi, którzy znali ofiarę baranka związaną z nocą wyj-
ścia Izraela z niewoli egipskiej, słowa te były szczególnie dobrze zrozumiałe.

To wskazówka dla nas, dla tych, którzy chcą dążyć do świętości, dla tych,
którzy wbrew przeszkodom, wbrew trudom, pragną kroczyć dalej drogą, którą
im wyznaczył Jezus Chrystus. Naszym zadaniem jest dążenie do świętości,
czyli pełnienie woli Bożej. A to wymaga pracy nad sobą, solidnej pracy, wyrze-
czeń, wiernego wypełniania prawa Bożego i wskazań Ewangelii. Tym, którzy
taką drogą podążają, sam Jezus daje radość i pokój, siłę i moc pokonywania
trudności.

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” – te słowa słyszymy,
gdy mamy się zbliżyć, aby przyjąć do naszych serc Chrystusa w Komunii eu-
charystycznej. To nam pozwala uświadomić sobie, kto jest przyczyną zgładze-
nia grzechów i w czyim imieniu następuje ich odpuszczenie.



Ś  A  …
Święta Agnieszka Rzymianka była jedną z wielu męczen-
nic zamordowanych w pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa. Już w starożytności należała do najbardziej znanych i
popularnych w Kościele świętych. Niestety dane historycz-
ne na jej temat są bardzo skąpe. Jednak jej śmierć męczeń-
ska musiała być czymś niezwykłym, skoro pisali o niej
m.in. św. Ambroży, św. Hieronim i papież Grzegorz I Wielki. Według
przekazów żyła na przełomie III i IV wieku w Rzymie. W bardzo
młodym wieku złożyła ślub czystości i nie zgadzała się na wydanie
jej za mąż, mówiąc, że ma już Małżonka, którego nikt nie może zoba-
czyć. Oskarżono ją wówczas o bycie chrześcijanką. Poniosła śmierć
za wiarę prawdopodobnie w wieku 12 lat.
Dlaczego w ikonografii św. Agnieszka przedstawiana jest zazwyczaj
z barankiem? Otóż w sztuce starochrześcijańskiej bardzo często uka-
zywano Chrystusa jako baranka, a Święta została zamęczona właśnie
z miłości do Niego. Inne źródła nawiązują do Jej imienia. Łacińskie
imię Agnes wywodzi się zapewne od łacińskiego wyrazu „agnus”, co
oznacza „baranek”.
Wspomnienie liturgiczne św. Agnieszki Rzymskiej Kościół obchodzi
21 stycznia. Z tym dniem związany jest ciekawy zwyczaj wywodzący
się  prawdopodobnie z XVI wieku. Do Watykanu przywozi się dwa
baranki hodowane przez trapistów w rzymskim opactwie Tre Fonta-
ne. Jeden z nich przyozdobiony jest czerwonymi kwiatami, co sym-
bolizuje męczeństwo św. Agnieszki, a drugi białymi, co oznacza jej
niewinność. Papież błogosławi je w Auli Klementyńskiej. Następnie
baranki przekazywane są siostrom benedyktynkom z klasztoru na Za-
tybrzu. Z ich wełny zakonnice wyrabiają paliusze, które papież nakła-
da co roku 29 czerwca (w uroczystość świętych apostołów Piotra i
Pawła) świeżo mianowanym metropolitom kościoła katolickiego. Ob-
rzęd włożenia paliuszy ma ważną symbolikę. Podkreśla łączność me-
tropolitów z następcą św. Piotra, a także odpowiedzialność, która na
nich spoczywa jako na pasterzach.
W naszej tradycji w dzień wspomnienia św. Agnieszki rolnicy rozpo-
czynają przygotowania do upraw wiosennych. Z tym właśnie dniem
wiąże się znane u nas powiedzenie: „Święta Agnieszka- wypuszcza
skowronka z mieszka”.
Święta czczona jest jako patronka dzieci, panien i ogrodników. B.W.



Porządek nabożeństw
19.01.2020 – 28.01.2020

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 proś-

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

poniedziałek 20 stycznia 2020 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. Horsta Jurecki, syna Dietmara oraz żony Marię i Elżbietę.
wtorek 21 stycznia 2020 – Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
17:00 Za zm. Józefa Jarosz, rodziców Pawła i Józefę, Franciszka Jurecki,

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

środa 22 stycznia 2020 – Dzień powszedni
06:45 (recytowana) W intencji Parafian.
czwartek 23 stycznia 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Anielę i Franciszka Jurecki, zm. dzieci z rodzin Jurecki Goc-

man, Teodora i Elżbietę Wycisk oraz zm. z rodzin Wycisk i Benek.
piątek 24 stycznia 2020 – Św. Franciszka Salezego, biskupa i dra Kościoła
17:00 Za zm. rodziców Krystynę i Bronisława Hajkowicz w dniu urodzin,

dziadków z obu stron, Oswalda Rajchel, Helenę i Henryka Koczor,
Huberta Wiertelorz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 25 stycznia 2020 – N  . P
12:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-

bą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jerzego Matusz z okazji 60
rocznicy urodzin.

17:00 W intencji rocznego dziecka Dawida Szpak, jego rodziców i chrzest-
nych. Chrzest: Julia Alicja Porombka.

niedziela 26 stycznia 2020 – III Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. męża Eryka Harnasz, rodziców Józefa i Pauli-

nę, Roberta Siedlaczek, 2 żony Zofię i Bertę, dziadków, pokrewień-
stwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 W intencji rocznych dzieci: Nicolasa Cięcinka i Michała Pustula, ich
rodziców i chrzestnych.

poniedziałek 27 stycznia 2020 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Gerharda Zymelka, synową Irenę, rodziców z dwóch stron, ro-

dzeństwo i zm. z rodzin Zymelka, Długosz, Konieczny.
wtorek 28 stycznia 2020 – Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i dra K-ła
17:00 Za zm. Władysława Budnik w 30 dni po śmierci.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. Serdeczne
„Bóg zapłać!”

Biskup Opolski w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan ser-
decznie zaprasza wiernych całej diecezji do modlitewnego zaanga-
żowania na rzecz pokoju i jedności wyznawców Chrystusa. Motto
przewodnie Tygodnia «Życzliwi bądźmy» niech także inspiruje do

codziennego kroczenia za Chrystusem drogą budowania pokoju, zgody i
wzajemnego szacunku w naszych środowiskach życia i pracy oraz do odważ-
nego świadectwa wiary w Niego wobec wątpiących i poszukujących. Cały
program Tygodnia Modlitw i Jedność Chrześcijan został zamieszczony w ga-
blotce parafialnej i na stronie internetowej.
Dekanalne Duszpasterstwo Rodzin zaprasza serdecznie na comiesięczne
„Spotkania Rodzinne”. To wydarzenie adresowane jest dla wszystkich mał-
żonków którzy chcieliby umocnić wzajemne relacje w Sakramencie Małżeń-
stwa. Podczas spotkań jest czas na wysłuchanie konferencji tematycznej, ad-
orację Najświętszego Sakramentu, Dialog Małżeński oraz wspólne spotkanie
przy kawie. W czasie trwanie Spotkań zapewnione są spotkania formacyjne
dla dzieci i młodzieży. Najbliższe Spotkanie odbędzie się 26 stycznia o godz.
16.00, tym razem w Klasztorze Annuntiata w Raciborzu.
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 audycji «Z rodziną mi do twarzy» w Diece-
zjalnym Radiu Doxa. 23 stycznia będzie okazja by porozmawiać o
tym, co może zrobić katolik po rozwodzie lub separacji, by móc korzy-
stać z sakramentów świętych. Gościem programu będzie m.in. ks. Pa-
weł Dubowik ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Audycja «Z
rodziną mi do twarzy» w czwartkowy wieczór, początek o 20.05. Radia
Doxa można słuchać na częstotliwości 87,8 FM a także na doxa.fm.

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 (24.01.2020, godz.
17:45) Weihser B., Przibylla D., Janusz M., Janusz I., Filipczyk R. i Porwal
E., a w piątek za dwa tygodnie (31.01.202, godz. 17:45) Urbisz I., Rzodecz-
ko E., Kasińska A., Domin A., Mokrosz R. i Cienskowska R.

Informacje duszpasterskie
19.01.2020 – 26.01.2020

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


