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Adwent oznacza „przyjście” (łac. adventus). Dla nas jest to czas liturgicz-
nego przygotowania do przeżycia na nowo narodzin Syna Bożego z łona Ma-
ryi „w pełni czasu” (Ga 4,4). Jest to czas prawdziwej nadziei dla wszystkich
ludzi, czas nowych perspektyw, nowych wyzwań. Z tym wiąże się jednak po-
trzeba przemiany, odrzucenia dawnego sposobu życia, radość oczekiwania i
gotowość na spotkanie. „Czuwajcie i módlcie się, byście nie popadli w poku-
szenie” (Mk 14,38). „Czuwajcie... Duch wprawdzie pełen zapału, ale ciało
słabe” (Mt 26,41). „Czuwajcie i bądźcie mocni w wierze” (1 Kor 16,13).
„Czuwajcie wytrwale” (Ef 6,18). „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!” (1 P 5,8).

W powtarzających się wezwaniach wyraża się podstawowe przekonanie:
że człowiek, istota historyczna, podlega zmęczeniu, nie może wyrwać się o
własnych siłach z przytłaczających go słabości, przywar i grzechów. Każdy
chrześcijanin musi być przekonany, że nikt nie może być pewny swego wy-
trwania i że największe niebezpieczeństwo czyha na tych, którzy mniemają,
iż doszli do tego stopnia równowagi, że nie potrzebują żadnego środka
ostrożności. Nowotestamentowe wezwanie do czuwania mówi nam, że szatan
stara się pozbawić nas radości wiary i nadziei chwały życia wiecznego. Zaw-
sze jesteśmy atakowani w tych zasadniczych punktach. Trzeba więc czuwać,
wiedząc, że w tej walce nie ma spoczynku i że w każdej chwili może zawład-
nąć nami smutek i zniechęcenie. Czuwajmy więc wytrwale na modlitwie! W
czasie roratnich nabożeństw wołajmy z nadzieją: „Spuśćcie nam na ziemskie
niwy, Zbawcę z niebios, obłoki”. Prośmy też o wstawiennictwo Maryi Panny,
byśmy w adwentowych tygodniach oczekiwania mogli czuwać z Nią, z na-
szymi braćmi i siostrami, aby dokonała się w nas przemiana serc, a z niej wy-
rosło takie życie, w którym mimo trudności, zniechęcenia, rozczarowań – w
głębi naszego jestestwa – oddani będziemy Chrystusowi i znajdziemy schro-
nienie w ręku Boga.
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Od pewnego czasu – obserwując coraz to nowe zarządzenia Rządu i naszego biskupa –
wielu z nas zastanawiało się, jak będzie wyglądał w tym roku Adwent i Boże Narodzenie.

W ubiegłym tygodniu Biskup Opolski wydał dwa dekrety, które regulują posługę dusz-
pasterską w najbliższych tygodniach. Są to: Dekret Ogólny, zawierający nowe regulacje
duszpasterskie obowiązujące w diecezji opolskiej w dniach od 28 listopada do 27 grudnia
oraz Dekret o odwiedzinach duszpasterskich w czasie pandemii.

Zgodnie z tymi rozporządzeniami w naszej parafii okres Adwentu musi wyglądać ina-
czej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Głównym ograniczeniem jest dopuszczalna ilość
osób, które na raz przebywają w kościele, która wynosi – tak jak to było do tej pory – 49
osób. W związku z tym:

Roraty będą się odbywać od poniedziałku do soboty, tak jak to zawsze było, ale zapew-
ne nie będą mogli w nich uczestniczyć osobiście wszyscy, którzy by pragnęli. Nikt nie powi-
nien jednak zupełnie rezygnować z przygotowania się na przyjście Pana, którym są roraty.
Trzeba więc je przenieść – jak wiele dziedzin życia w czasie pandemii – do naszych domów.
Rodziców, dziadków i starsze rodzeństwo proszę aby dzieciom wytłumaczyć sytuację i po-
móc dobrze przeżyć Adwent. Zachęcam do skorzystania z materiałów opracowanych prze
redakcję Małego Gościa Niedzielnego na stronie www.roraty.malygosc.pl. Z tych materiałów
będziemy też korzystać w kościele. Roraty nie są też wyłącznie dla dzieci, musimy więc zo-
stawić miejsce w kościele chociaż dla niektórych dorosłych. Dlatego w poszczególne dni
proszę aby przychodzili przedstawiciele (wszyscy się nie zmieszczą): w poniedziałki przed-
szkolaków i kl.  I,  we wtorki kl.  II i  III,  w środy roraty będą rano – tylko dla dorosłych. W
czwartek kl. V i VI, a w piątek VII i VIII. W sobotę zapraszam przedstawicieli młodzieży ze
szkół ponadpodstawowych. Nie będzie też procesji z lampionami na początku rorat, ale przy-
nośmy ze sobą światło (nie tylko dzieci) – to ważny adwentowy symbol. Dzieci muszą być
pod opieką dorosłych i razem z nimi siadają w ławce. Obrazki można pobrać ze strony inter-
netowej, będą też dostępne w kościele.

Również kolęda będzie w tym roku inna niż zwykle. Nie możemy chodzić z domu do
domu, aby przypadkiem nie roznieść wirusa dlatego będę zapraszał do kościoła przedstawi-
cieli rodzin z poszczególnych ulic wg następującego porządku:
03/01/2021 (niedziela) 08:00 Brzeźnica, ul. Górna.
03/01/2021 (niedziela), godz. 10:30 Brzeźnica, ul. Kozielska 1-7.
04/01/2021 (poniedziałek), godz. 17:00 Brzeźnica, ul. Kozielska 8-48.
05/01/2021 (wtorek), godz. 17:00 Brzeźnica, ul. Leśna 1-13.
06/01/2021 (środa), godz. 17:00 Brzeźnica, ul. Leśna 15-36.
07/01/2021 (czwartek), godz. 17:00 Grzegorzowice, ul. Kolonia Gacki, Łąkowa i Żabnik.
10/01/2021 (niedziela), godz. 08:00 Grzegorzowice, ul. Młyńska.
11/01/2021 (poniedziałek), godz. 17:00 Grzegorzowice, ul. Odrzańska.
12/01/2021 (wtorek), godz. 17:00 Grzegorzowice, ul. Powstańców Śl. 1-31.
13/01/2021 (środa), godz. 17:00 Grzegorzowice, ul. Powstańców Śl. 32-59.
15/01/2021 (piątek), godz. 17:00 Ligota Książęca.
19/01/2021 (wtorek), godz. 17:00 Łubowice, ul. Eichendorffa.
20/01/2021 (środa), godz. 17:00 Łubowice, ul. Kasztanowa i Polna.
21/01/2021 (czwartek), godz. 17:00 Łubowice, ul. Wolności.
23/01/2021 (sobota), godz. 17:00 Łubowice, ul. Łąkowa i Zamkowa.
W kościele będzie można zaopatrzyć się w materiały do rodzinnej modlitwy o błogosławień-
stwo domowe i poświęconą naklejkę na drzwi domu. Wodę do poświęcenia trzeba przynieść
samemu z domu. Można też będzie złożyć ofiarę kolędową, którą traktuję zawsze jako IV
zbiórkę kwartalną na remonty i inwestycje. Wszystkich bardzo proszę o wyrozumiałość, roz-
tropność i cierpliwość oraz życzę błogosławieństwa Bożego i zdrowia! Ks. proboszcz



Prządek nabożeństw
29.11.2020 – 08.12.2020

niedziela 29 listopada 2020 – I Adwentu
08:00 Za zm. Dominika Konieczny, Joachima Konieczny, Antonię i Augusta Ko-

nieczny i zm. z pokrewieństwa Jasny-Konieczny.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Gabrieli i Henryka Mrowiec z okazji 25 rocz-
nicy ślubu. Roczek: Dominik Serzisko, Julia Porombka i Matylda Rumpel.

14:00 W intencji Parafian o dobre przeżycie okresu Adwentu, z poświęceniem wień-
ców, lampionów i świec adwentowych.

poniedziałek 30 listopada 2020 – Św. Andrzeja, Apostoła
17:00 (roraty) Za zm. Ernesta Marek w 30 dni po śmierci.

wtorek 1 grudnia 2020 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Jana Leśniok w 30 dni po śmierci.

środa 2 grudnia 2020 – Dzień powszedni
06:45 (roraty) O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i siły w pewnej in-

tencji.
czwartek 3 grudnia 2020 – Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
16:00 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich.
17:00 (roraty) Za zm. rodziców Alfonsa i Pelagię Piperek, brata Józefa, rodziców Jó-

zefa i Edeltraudę Wycisk, Franciszka Wycisk, Annę Zaremba, Łucję Piperek,
Małgorzatę Wolnik, Marię Wojtek i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 4 grudnia 2020 – Św. Barbary, dziewicy i męczennicy
09:00 W intencji Górników.
17:00 (roraty) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego.

sobota 5 grudnia 2020 – Dzień powszedni
08:00 (roraty) W intencji czcicieli Matki Bożej, zwłaszcza Róż Różańcowych.
17:00 Za zm. męża Herberta Cziesla, ojca Ernesta, 2 żony, Kazimierza Ostrowskiego

i pokrewieństwo Cziesla-Krybus.
niedziela 6 grudnia 2020 – II Adwentu
08:00 Za zm. Eugeniusza Szczuka, rodziców Helenę i Franciszka, dziadków Alberty-

nę i Emanuela Krettek, syna Jerzego, żonę Hildegardę, córkę Marię Przybyla,
pokrewieństwo Szczuka-Krettek i zm. kapłanów.

10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-
wie i Błogosławieństwo Boże dla Ryszarda Kołodziejczyk z okazji 80 rocznicy
urodzin.

14:00 W intencji Parafian o ducha pokuty adwentowej.
poniedziałek 7 grudnia 2020 – Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
17:00 (roraty) Za zm. Agnieszkę Metzner w 30 dni po śmierci.

wtorek 8 grudnia 2020 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
17:00 (roraty) W intencji kobiet i dziewcząt.
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Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta na opał. Tydzień temu na remont katedry opolskiej do
puszek zebraliśmy 579,00 PLN. W związku z radykalnym ograniczeniem
liczby wiernych mogących przyjść do kościoła, zachęcam do korzystania z
przelewów bankowych (nr konta ma 1 stronie gazetki) i do wpłat przez naszą
stronę internetową. „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele i wpłaty na
konto parafialne.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w naszym ko-
ściele może przebywać jednocześnie maksymalnie 49 osób.

Pani Agnieszce Piskalla dziękuję w imieniu nas wszystkich za wykonanie
pięknego wieńca adwentowego.
W tym roku nie będzie spotkania ze św. Mikołajem w kościele, ze względu
na panujące ograniczenia związane z pandemią.
Zapraszam na codzienne roraty, które w tym roku będą się odbywać w ogra-
niczonej formie. Dzieci mogą przychodzić wyłącznie pod opieką dorosłych i
siadają w ławkach przy opiekunach. Nie możemy przekroczyć limitu 49 osób
w kościele. Nie będzie procesji z lampionami na początek liturgii. Materiały
roratnie będą dostępne w Internecie po adresem: roraty.malygosc.pl
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Paweł O  z parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku
· Karolina K  z naszej parafii

(zapowiedź trzecia)

Na terenie naszej diecezji nadal obowiązuje rozszerzona dyspensa Biskupa
Opolskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.
Decyzją Biskupa zostały również odwołane w naszej diecezji duszpasterskie
odwiedziny kolędowe w tradycyjnej formie.
W zakrystii można nabywać świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom. Duża w cenie 12 zł, mała w cenie 5 zł.

Kancelaria parafialna będzie czynna codziennie przez pół godzi-
ny po Mszy św. Można zamawiać intencje mszalne na 2021 rok.
Można to też uczynić przez naszą stronę internetową.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i przygotowali nasz kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W
przyszły piątek, (04.12.2020, godz. 17:45) Otwinowska T., Karabulut M.,
Kowalczyk J.,  Sobocik G.,  Basista  J.  Spach B.,  a  w piątek za dwa tygodnie
(11.12.2020, godz. 17:45) Domino S., Karpisz A., Kschuk S. Weihser B.,
Przibylla D., Janusz M.

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