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Dzisiejsze czytania mszalne pięknie rysują naszą re-
lację z Bogiem. „Z miłości przeznaczył nas dla siebie ja-
ko przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według
postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej ła-
ski, którą obdarzył nas w umiłowanym” podkreśla św.
Paweł. Natomiast św. Jan Ewangelista mówiąc o Słowie
Wcielonym – Jezusie Chrystusie – wskazuje:
„Wszystkim tym... którzy je przyjęli, dało moc, aby się
stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z
żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”.

Zapewne nieraz widzieliśmy, jak dzieci chwalą się nawzajem przed sobą
swoimi rodzicami. Czasami nawet kłamią, dodając swojemu tacie lub swojej
mamie zalet, talentów, możliwości, funkcji, zarobków. Czy my, którzy jesteśmy
dziećmi Bożymi, bierzemy z nich przykład i „chwalimy” się przed całym świa-
tem, że naszym Ojcem jest sam Bóg? Czy dajemy świadectwo naszego wybra-
nia? Czy wykorzystujemy moc, którą otrzymaliśmy od Słowa Wcielonego?

W drugą niedzielę po uroczystości Narodzenia Pańskiego, wkroczywszy w
nowy rok kalendarzowy, zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się nad swo-
ją godnością dziecka Bożego. Otrzymaliśmy ją w chwili przyjęcia sakramentu
chrztu, gdy zostaliśmy „wszczepieni w Chrystusa”. Z każdą godnością związa-
ne są pewne obowiązki. Z każdą godnością łączą się także określone zachowa-
nia, konkretny styl życia. Chrześcijanin został wybrany przez Boga do wypeł-
nienia misji na ziemi. Został postawiony w pewnym miejscu po to, aby inni
mogli na niego patrzeć. Każdy chrześcijanin jest w jakiś sposób wyróżniony.

My, chrześcijanie wśród chrześcijan, katolicy wśród katolików, winniśmy
konsekwentnie dawać świadectwo, że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. Te-
go oczekuje od nas świat. Tego oczekują od nas otaczający nas ludzie. Tego
oczekuje od nas Bóg.
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Lp. Data Dzień Godz. Msza św. kolędowa:
     1 03/01/2021 niedziela 08:00 Brzeźnica, ul. Górna.
     2 03/01/2021 niedziela 10:30 Brzeźnica, ul. Kozielska 1-7.
     3 04/01/2021 poniedziałek 17:00 Brzeźnica, ul. Kozielska 8-48.
     4 05/01/2021 wtorek 17:00 Brzeźnica, ul. Leśna 1-13.
     5 06/01/2021 środa 17:00 Brzeźnica, ul. Leśna 15-36.
     6 07/01/2021 czwartek 17:00 Grzegorzowice, ul. Kolonia Gacki, Łąkowa i Żabnik.
     7 10/01/2021 niedziela 08:00 Grzegorzowice, ul. Młyńska.
     8 11/01/2021 poniedziałek 17:00 Grzegorzowice, ul. Odrzańska.
     9 12/01/2021 wtorek 17:00 Grzegorzowice, ul. Powstańców Śl. 1-31.
    10 13/01/2021 środa 17:00 Grzegorzowice, ul. Powstańców Śl. 32-59.
    11 15/01/2021 piątek 17:00 Ligota Książęca.
    12 19/01/2021 wtorek 17:00 Łubowice, ul. Eichendorffa.
    13 20/01/2021 środa 17:00 Łubowice, ul. Kasztanowa i Polna.
    14 21/01/2021 czwartek 17:00 Łubowice, ul. Wolności.
    15 23/01/2021 sobota 17:00 Łubowice, ul. Łąkowa i Zamkowa.

Tradycyjne duszpasterskie odwiedziny kolędowe w domach musi w tym
roku zastąpić Msza św. w kościele, na którą zapraszam po jednym przedsta-
wicielu rodzin z danej ulicy bądź jej części (ze względu na ograniczenie licz-
by osób mogących przebywać na raz w kościele – 49 osób).

Po Eucharystii zostanie odmówiona modlitwa błogosławieństwa nad ze-
branymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi. Będzie
także poświęcenie wody, którą należy przynieść do kościoła we własnych na-
czyniach, a po poświęceniu zabrać do domów.

Z tyłu kościoła na stolikach będą wyłożone teksty modlitwy na „liturgię
domową" z krótkim pozdrowieniem Biskupa Opolskiego, obrazki kolędowe i
naklejki na drzwi, które można zabrać do swoich domów.

Po powrocie do swoich mieszkań wraz z innymi domownikami obecni w
kościele powinni odprawić „liturgię rodzinną", odmawiając modlitwę, której
tekst otrzymali w świątyni oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą i nakleja-
jąc na drzwi naklejkę z symbolami C+M+B 2021.

W czasie Mszy św. kolędowych będzie można złożyć ofiarę w ramach IV
zbiórki kwartalnej (na remonty i inwestycje w naszej parafii). Ministranci bę-
dą przy wyjściu mieli 2 puszki (tak jak na kolędzie w domach): na Misje oraz
dla ministrantów. Można również, tak jak w czasie normalnej kolędy, obdaro-
wać ministrantów czymś słodkim...
Msze św. kolędowe będą w następujących terminach:



Prządek nabożeństw
03.01.2020 – 12.01.2021

niedziela 3 stycznia 2021 – II po Narodzeniu Pańskim
08:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Górnej w Brzeźnicy.
10:30 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Kozielskiej 1-7 w Brzeźnicy.

poniedziałek 4 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Kozielskiej 8-48 w Brzeźnicy.
wtorek 5 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Leśnej 1-13 w Brzeźnicy.
środa 6 stycznia 2021 – OBJAWIENIE PAŃSKIE
08:00 W intencji Parafian.
10:30 ………………………………………………………………………….
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Leśnej 15-36 w Brzeźnicy.
czwartek 7 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Kolonia Gacki, Łąkowej i Ża-

bnik w Grzegorzowicach.
piątek 8 stycznia 2021 – Dzień powszedni
06:45 Za zm. rodziców Pawła i Agnieszkę Ploch, Hildegardę Wallach, O.

Mikołaja, Józefa i Gertrudę Wallach, zm. z pokrewieństwa Wallach-
Ploch, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 9 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Jadwigę i Jerzego Pater, Annę i Józefa Szryt oraz za

zm. z pokrewieństwa Reichel-Mrozek-Szryt-Pater.
niedziela 10 stycznia 2021 – C  P
08:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Młyńskiej w Grzegorzowicach.
10:30 Za zm. rodziców Marię i Wilhelma Muszalik, córkę Krystynę, Annę i

Alfonsa Przybyła, Anielę i Henryka Rzytki, Józefa Wycisk, Maksymi-
liana Mika, zm. z pokrewieństwa Muszalik-Przybyła i dusze w czyść-
cu cierpiące.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian.
poniedziałek 11 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Odrzańskiej w Grzegorzowi-

cach.
wtorek 12 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Powstańców Śl. 1-31 w Grze-

gorzowicach.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian.



Informacje duszpasterskie
03.01.2021 – 10.01.2021

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W uro-
czystość Objawienia Pańskiego w środę kolekta na Misje. W przyszłą nie-
dzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W związku z radykalnym ograni-
czeniem liczby wiernych mogących przyjść do kościoła, zachęcam do korzy-
stania 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.

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia zapraszam do
przeżycia Rodzinnego Orszaku Trzech Króli, który polegać bę-
dzie na nawiedzeniu co najmniej 6 stajenek w kościołach Racibo-
rza oraz na Rynku. Można będzie 6 stycznia zabrać przygotowany

„Paszport uczestnika Orszaku” (lub wydrukować go samemu), zdobyć oko-
licznościowe pieczątki potwierdzające obecność w kościołach. Po Orszaku
można zgłosić swój udział na stronie www.nspjraciborz.pl/orszak.html.
Pierwszych 50 osób otrzyma kalendarze książkowe. Zapraszam do wspólne-
go kolędowania... Kościoły, które biorą udział w akcji: Wniebowzięcia NMP,
św. Jakuba, św. Józefa, św. Mikołaja, św. Jana Chrzciciela, św. Paschalisa,
Matki Bożej, NSPJ.

Rok 2021 w Kościele powszechnym przeżywany będzie jako
Jubileuszowy Rok Jakubowy. W Santiago di Compostella, a
także w wybranych kościołach stacyjnych na całym świecie,
czciciele św. Jakuba (od 31 grudnia 2020r. do 31 grudnia 2021r.)

będą mogli zyskiwać odpust zupełny. Zgodnie z decyzją Penitencjarii Apo-
stolskiej na terenie diecezji opolskiej kościołami stacyjnymi będą: Bazylika
Mniejsza św. Jakuba i Agnieszki w Nysie, Kościół św. Jakuba w Raciborzu
(filia kościoła farnego) oraz Kościół św. Jakuba w Skorogoszczy. Zachęcam
do pielgrzymowania do tych świątyń, w celu uzyskania odpustu. Bardziej
szczegółowe informacje będą w gazetce w przyszłym tygodniu.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez
pół godziny po Mszy św. Można nadal zamawiać intencje
mszalne na 2021 rok (w kancelarii i przez 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 (08.01.2021) Kobza C., Kretek M., Weihser K., Cybulska R.,
Hein M., Borkowska E., a w piątek za dwa tygodnie (15.01.2020, godz.
17:45) Wallach J., Wallach D. Szula B., Chrubasik A., Krzosok E. i Pater A.

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


