
B racia patrzcie jeno!
Wśród nocnej ciszy

Śliczna Panienka Jezusa zrodziła.
Dzieciątko się narodziło
W żłóbku na sianie.

A  wczora z wieczora
Anioł pasterzom mówił:

Wesołą nowinę bracia słuchajcie!
Dzisiaj w Betlejem
Bóg się z Panny narodził. P asterzu, pasterzu!

Czy widzisz tam, o tam?
Przy onej górze świecą sią zorze:
Jezus malusieńki leży wśród stajenki.
Gdy się Chrystus rodzi – Do szopy, hej pasterze!

O  Józefie, coś szukał gospody
W dzień Bożego narodzenia.

Niech będzie głośno wszędzie:
Nie było miejsca dla Ciebie –
Narodził się Jezus w stajni ubogi.

M ędrcy świata, monarchowie
Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie
Pójdźmy, pójdźmy aż do Betlejem,
Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,
Gloria, gloria zawołajmy!

Na cóż nam kolęd przecudne tytuły
I melodie anielskie prosto z nieba
Gdy świat zalicza pomiędzy fabuły
Narodzenie Dzieciątka w Domu Chleba?

Postawmy żłóbek w Betlejem swej duszy,
By serca radością jak dzwony biły.
Niechże się każdy na pasterkę ruszy
Zaśpiewajmy kolędy z całej siły.

Wszystkim Parafianom i miłym Gościom składam życzenia
Pokoju od Bożej Dzieciny i Bożego błogosławieństwa.
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O    . J
(z dekretu Penitencjarii Apostolskiej)

8 grudnia upłynęło 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum
Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną go-
ryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez
wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna
Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia 8 grudnia
2020 aż do dnia 8 grudnia 2021 będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józe-
fa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie
własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

Aby wypełnić ten cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów,
które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez
Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramental-
na spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca
Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu:
1. Przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą

udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świę-
tym Józefie.

2. Na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub
względem duszy.

3. Odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
4. Powierzać będą codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także

wzywać Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych,
którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich
ludzi była bardziej godna.

5. Odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub też jakąś inną modlitwę do
Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od ze-
wnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prze-
śladowania wszelkiego rodzaju.

6. Odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na
cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach
19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia
każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu
tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zu-
pełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umiera-
jących i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z do-
mu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypeł-
nienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub
tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa,
pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści
i niedogodności własnego życia.



Prządek nabożeństw
20.12.2020 – 28.12.2020

niedziela 20 grudnia 2020 – IV Adwentu
08:00 Za zm. Agnieszkę Jendrzejczyk, Annę i Henryka Filip, Jana Wrazidło, dziadków

z 4 stron, zm. z pokrewieństwa Filip, Pater, Cienskowski, Wrazidło, Franiczek,
zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. Teodora i Elżbietę Nosiadek, rodziców, rodzeństwo z obu stron, córkę
Irenę Lasak, Franciszka Rzega, matkę Annę, Stanisława Kostoń, Wilhelma Ry-
mer oraz za zm. kapłanów.

14:00 W intencji Parafian z poświęceniem szopek i figurek Dzieciątka Jezus.
poniedziałek 21 grudnia 2020 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. brata Damiana Niedballa i ojca Ernesta Marek.
wtorek 22 grudnia 2020 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Agnieszkę Panek w 1 rocznicę śmierci.
środa 23 grudnia 2020 – Dzień powszedni
06:45 (roraty) Za zm. Eryka Ignatzy w 29 rocznicę śmierci, zm. rodziców, pokrewień-

stwo, z obu stron, sąsiadów i zm. kapłanów.
czwartek 24 grudnia 2020 – Dzień powszedni
08:00 Za zm. Annę Tumulka, rodziców Marię i Józefa Perenc, Agnieszkę i Wiktora

Tumulka, synów, Andrzeja Niestrój, Joachima Siedlaczek zm. z pokrewieństwa
Tumulka-Krybus-Niestrój-Stuchły, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

22:00 Dodatkowa Msza św. .............................................................................................
piątek 25 grudnia 2020 – NARODZENIE PAŃSKIE
00:00 Pasterka w intencji Parafian.
08:00 Za zm. Józefa Pater, rodziców Edwarda i Albertynę, rodziców Wilhelma i Józe-

fę Mika, Hildegardę i Leonarda Wochnik, pokrewieństwo Pater, Wilk, Filip, Mi-
ka, Krybus, Walach, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 W intencji górników.
14:00 Dodatkowa Msza św. .............................................................................................
sobota 26 grudnia 2020 – Ś . S ,  
08:00 Za zm. Jadwigę Leśniok, męża Maksymiliana i Franciszka, Annę Leśniok, Ry-

szarda Hałas, Józefa Jaskóła i zm. z pokrewieństwa Leśniok-Hałas-Sekuła. Po
Mszy św. poświęcenie owsa.

10:30 Za zm. Józefa Kubina w 30 dni po śmierci. Po Mszy św. poświęcenie owsa.

niedziela 27 grudnia 2020 – Ś  R  J , M   J
08:00 Za zm. Władysława Budnik w 1 rocznicę śmierci.
10:30 Za zm. Ernesta Marek ofiarowana od brata Jerzego z rodziną.
14:00 Dodatkowa Msza św. .............................................................................................
poniedziałek 28 grudnia 2020 – Ś . M , 
09:00 W intencji dzieci naszej parafii z błogosławieństwem.

17:00 Dodatkowa Msza św. .............................................................................................



Informacje duszpasterskie
20.12.2020 – 27.12.2020

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W Boże Narodzenie kolekta z
pasterki na Diecezjalną Fundację Ochrony Życia a z pozostałych Mszy św.
powinowata. 26 grudnia kolekta na Wydział Teologiczny w Opolu. W przy-
szłą 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 ko-
ściele i wpłaty na konto parafialne.

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

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 14:00 poświęcenie szopek i figurek Dzieciątka
Jezus.

Okazja do spowiedzi przedświątecznej w poniedziałek i wtorek od
godz. 16:00 do 18:00. Będzie spowiadał również O. Rafał Kupczak
OMI z Kędzierzyna. Oprócz tego okazja do spowiedzi przez pół go-
dziny przed każdą Mszą św. i w razie potrzeby po Mszy św.

Do środy zapraszam na Msze św. roratnie, Zachęcam do korzystania z ser-
wisu roratniego Małego Gościa Niedzielnego: roraty.malygosc.pl oraz do
przynoszenia ze sobą światła.

We wtorek o godz. 18:30 na platformie Microsoft Teams zapraszam
uczniów kl. VIII na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem.

W związku z ograniczeniem liczby wiernych w Kościele, aby umożliwić
większej liczbie osób świętowanie Bożego Narodzenia przez udział we Mszy
św. i przyjęcie Komunii św. w Wigilię Bożego Narodzenia o godz. 22:00 bę-
dzie dodatkowa Msza św. z Uroczystości Bożego Narodzenia.
W zakrystii można nabywać świece Caritas, opłatki i kalendarze: dla rolni-
ków, diecezjalny, misyjny oraz z kaplicami i kościołami na Górnego Śląska.

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
przyszłą środę (23.12.2020 godz. 17:00) Janusz I., Filipczyk R., Porwal E.,
Urbisz I., Rzodeczko E. i Kasińska A. Za dwa tygodnie sprzątanie kościoła
w środę (30.12.2020, godz. 17:00) Domin A., Mokrosz R., Cienskowska R.,
Szpak A., Niestatek R. i Pluta B.

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


