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„Oto Ja posyłam wysłańca mego przed
Tobą; on przygotuje drogę Twoją.
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Jemu prostujcie ścieżki”.

Którędy ma przyjść do mnie Chrystus? Przez moje
emocje, nad którymi nieraz nie panuję? Przez moje my-
śli pełne pytań? Przez moją rozpędzoną codzienność?
Przez moje relacje z bliskimi, którym daleko do dosko-
nałości? Gdzie we mnie jest droga dla Pana?

Szukając drogi Pańskiej, czuję, że mojemu życiu przydałby się
plan remontowy. Nie pobieżny, oszczędny, ale całościowy, abym Jego
przyjścia nigdy nie przeoczył. Trudno tę intuicję nazwać wprost po-
trzebą nawrócenia, ale na pewno potrzebuję zwrócić się choć trochę
w stronę Jezusa. Może wtedy zastanie mnie w postawie czuwania.

Psalm podpowiada nam dzisiaj: „Spotkają się ze sobą łaska i
wierność”. Remont moich dróg zaczyna się od mojej wierności.
Mieszczą się w niej cnoty, czyli konkretne postawy pielęgnowania te-
go, co dobre. W adwencie, spośród nich, na pierwszy plan wysuwają
się: cierpliwość, pokora i posłuszeństwo. Gdy spotka się z nimi łaska
przychodzącego Chrystusa, to życie zaczyna „smakować”, bo zostało
urządzone według „przepisu” Boga.
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ŚWIĘTY OD INTERNETU

Nastoletni Carlo Acutis był przekonany, że Pan
Bóg działa on-line i jeden post społecznościowy
może na zawsze odmienić czyjeś życie. Poprzez
Internet doprowadził do Boga wielu ludzi, pocią-
gając ich swoją autentycznością i konsekwencją
chrześcijańskiego życia.
Carlo urodził się w 1991 r. w Londynie, w rodzi-
nie zamożnych Włochów. Krótko po jego urodze-
niu rodzina przeniosła się do Mediolanu. Carlo
chodził do prywatnych szkół, uczęszczał także do
jezuickiego liceum o profilu klasycznym. Był normalnym, nie świętosz-
kowatym nastolatkiem, jednak od rówieśników wyróżniała go ogromna
dojrzałość i nieprzeciętna wiara. Do I Komunii Świętej przystąpił z dwu-
letnim wyprzedzeniem i od tego czasu codziennie uczestniczył we mszy
świętej. Eucharystię nazywał swoją „autostradą do nieba” i dzielił się
swoją wiarą w sieci. A ponieważ był autentyczny i szczery, zarażał nią in-
nych. Co ciekawe, dzięki jego postawie do Kościoła powrócili także jego
rodzice.
Był chłopakiem o szerokich zainteresowaniach, bardzo uzdolnionym w
dziedzinie informatyki. Sam programował i tworzył strony internetowe.
Jego dziełem jest podlinkowany do oficjalnej witryny Watykanu serwis
miracolieucaristici.org o cudach eucharystycznych na całym świecie.
Strona jest dostępna w 16 językach i miesięcznie odwiedza ją 100 tys. lu-
dzi. Zaprojektował również strony internetowe o świętych.
W wieku 15 lat Carlo zachorował na ostrą, nieuleczalną białaczkę. Był
świadomy zbliżającego się końca a swoje cierpienie ofiarowywał za pa-
pieża i Kościół. Zmarł 12 października 2006r. w Monzy. Zgodnie ze
swym życzeniem został pochowany w Asyżu, mieście świętego Francisz-
ka, którego podziwiał. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2013 roku.
Pięć lat później papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności jego
cnót, a w lutym tego roku zaaprobował cud uzdrowienia 4-letniego
chłopca z Brazylii za jego wstawiennictwem. Został beatyfikowany w
Asyżu 10 października 2020 roku.
Carlo Acutis nazywany jest pierwszym patronem internautów. Jego ak-
tywność w sieci jest potwierdzeniem faktu, że współczesne technologie
mogą inspirować i pomagać ludziom we wzrastaniu w wierze. Szczegól-
nie w obecnych czasach pandemii koronawirusa można doświadczyć jak
bardzo ważne jest to przesłanie.



Prządek nabożeństw
06.12.2020 – 15.12.2020

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 W intencji kobiet i dziewcząt.
środa 9 grudnia 2020 – Dzień powszedni
06:45 (roraty) Za zm. Jerzego Kłosek w 30 dni po śmierci.
czwartek 10 grudnia 2020 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Józefa Marklowski, braci Franciszka i Alojzego, rodziców Ad-

olfa i Joannę Marklowski, Jerzego i Martę Kubica, Gintera Pieczarek, Klarę i
Józefa Rzega, Krystynę i Gerarda Sander i zm. z pokrewieństwa.

piątek 11 grudnia 2020 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Ernestynę i Gotfryda Tomala, Gertrudę i Franciszka Tomala i

zm. z pokrewieństwa Antosik-Duda-Stefański.
sobota 12 grudnia 2020 – Dzień powszedni
08:00 (roraty) Za zm. Beatę Machnik – wieloletnią nauczycielkę Szkoły Podstawowej

w Grzegorzowicach - od koleżanek i kolegów z pracy.
17:00 Za zm. Hildegardę i Leonarda Wochnik, zm. Brunona Lamla, zm. Józefa Pater,

zm. Heinza Mateja, zm. z rodzin Wochnik, Mika, Lamla.
niedziela 13 grudnia 2020 – III Adwentu (G )
08:00 Za zm. Henryka Metzner, rodziców Karola i Agnieszkę, ks. Józefa Gacka, sio-

strę Różę, rodziców Emilię i Bonifacego Gacka, Bertę i Maksymiliana Metzner
oraz za zm. z pokrewieństwa.

10:30 Za zm. rodziców Annę i Alfonsa Przybyła, Marię i Wilhelma Muszalik, córkę
Krystynę, Józefa Wycisk, Anielę i Henryka Rzytki, Maksymiliana Mika, zm. z
pokrewieństwa Przybyła-Mika.

14:00 Msza św. z poświęceniem i wręczeniem medalików dzieciom I-Komunijnym.
poniedziałek 14 grudnia 2020 – Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
17:00 (roraty) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 15 grudnia 2020 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. męża Jerzego Mika, córkę Bogusławę, rodziców Joachima i

Gertrudę Mika, Zofię, Alfonsa i Józefa, rodzeństwo i zm. z pokrewieństwa.



Informacje duszpasterskie
06.12.2020 – 13.12.2020

Dzisiaj kolekta na opał a do puszek można złożyć ofiarę na Kościół na
Wschodzie. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. 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.

Dzisiaj obchodzimy po raz 21. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Ko-
ściołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie
Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej: na
Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie, Rosji, Mołdawii, Armenii, Gru-
zji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie. W tym roku módl-
my się szczególnie o pokój na Białorusi.
W tym roku nie będzie spotkania ze św. Mikołajem w kościele, ze względu
na panujące ograniczenia związane z pandemią.

Zapraszam na codzienne roraty, w poniedziałek: przedszkolaki oraz kl.
I i II. We wtorek nie ma rorat. W środę dorośli, w czwartek kl. III, IV i
V. W piątek kandydaci do bierzmowania. W sobotę szkoły ponadpod-

stawowe. Zapraszam do korzystania z serwisu roratniego Małego Gościa
Niedzielnego: roraty.malygosc.pl oraz do przynoszenia ze sobą światła.

W czwartek zapraszam uczniów VI kl. na spotkanie formacyjne przed
bierzmowaniem na platformie Microsoft Teams o godz. 18:30.

W zakrystii można nabywać świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom.  Duża  w  cenie  12  zł,  mała  w  cenie  5  zł.  Opłatki  w  stół wigilijny
(dobrowolna ofiara) oraz kalendarze dla rolników za 25 zł. Dochód ze
sprzedaży świec i opłatków zostanie przekazany Błękitnym Aniołom z nasze-
go parafialnego zespołu Caritas.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół
godziny po Mszy św. Można nadal 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, (11.12.2020, godz. 17:45) Domino S., Karpisz A., Kschuk S.
Weihser B., Przibylla D., Janusz M., a w piątek za dwa tygodnie (18.12.2020,
godz. 17:45) Głombik P.,  Kaczyńska  C.,  Budnik  L.,  Kasek  B.,  Badurczyk
M., i Gawlik M.

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


