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Przez wiele lat w Jezusie dojrzewała świadomość mi-
sji, którą ma podjąć, aż pewnego dnia decyzja została pod-
jęta. Jezus pozostawił dom, Matkę, pracę, którą dotąd się
trudnił i rozpoczął swoją misję. Możemy się domyślać, że
chciał ją rozpocząć od czytelnego gestu, wyrażającego
zmianę podstawowego kierunku życia... Do tego chrzest Janowy nadawał
się doskonale. Zanurzenie w wodzie oznaczało bowiem właśnie pozosta-
wienie dawnego życia i wynurzenie się do nowego.

Dzień chrztu w Jordanie był zatem dla Jezusa dniem przełomu, po-
równywalnym pod względem doniosłości być może jedynie z wydarze-
niami paschalnymi. W tym dniu rozpoczęła się Jego misja wobec świata.
Potwierdzają to wyraźnie wydarzenia następujące bezpośrednio po wyj-
ściu Jezusa z wody. Oto otwierają się niebiosa, na Jezusa zstępuje Duch
Święty oraz rozlega się głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie
mam upodobanie” (Mk 1,11). Co ciekawe - opisy Ewangelistów świad-
czą o tym, iż te wydarzenia miały miejsce zdecydowanie bardziej ze
względu na samego Jezusa niż ze względu na obecnych wówczas ludzi.
Duch zstąpił na Jezusa, aby rzeczywiście umocnić Go w misji (a nie tyl-
ko po to, by okazać ludziom, iż Jezus jest pełen Ducha), Ojciec przemó-
wił do Niego, aby utwierdzić Go w rozeznanej i podjętej decyzji (a nie
tylko po to, by potwierdzić Jego misję przed ludźmi).

Możemy się jedynie domyślać, co działo się wówczas w sercu Jezu-
sa. Wchodził przecież na drogę, od której zależało - bagatela - zbawienie
ludzkości. Czy przeczuwał już, z jak wielkim niezrozumieniem się spo-
tka? Że zostanie odrzucony? Jak straszną śmiercią przyjdzie Mu umrzeć?
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Rok Święty Jakubowy obchodzony  jest w la-
tach, w których dzień św. Jakuba, tj. 25 lipca, przy-
pada w niedzielę, a zatem rok 2021 jest Rokiem Ju-
bileuszowym. Zbieżność ta ma miejsce zwykle co

5, 6 lat, bywa jednak, że na Rok Święty trzeba czekać aż 11 lat. Tra-
dycja jubileuszu sięga roku 1126 a zapoczątkowana została przez Pa-
pieża Kaliksta II.

Tegoroczna uroczystość została zainaugurowana 31 grudnia 2020
roku przez otwarcie Drzwi Świętych, tzw. Drzwi Przebaczenia w Ba-
zylice św. Jakuba w Santiago de Compostela i potrwa do końca roku
2022 (Papież przedłużył Jubileusz o cały rok z uwagi na pandemię
koronawirusa, która uniemożliwia pielgrzymowanie). Ostatnio Drzwi
Przebaczenia zostały otwarte 13 grudnia 2015 roku podczas nadzwy-
czajnego Jubileuszu Miłosierdzia ogłoszonego przez Papieża Fran-
ciszka.

Rok jubileuszowy jest specjalnym okresem w życiu kościoła kato-
lickiego, podczas którego można uzyskać odpust zupełny. Aby otrzy-
mać odpust nie trzeba pielgrzymować do grobu Apostoła w Hiszpa-
nii. Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej odpust mogą uzyskać
osoby, które w duchowej łączności z jubileuszem Composteli nawie-
dzą w tym czasie jeden z 48 kościołów stacyjnych na terenie Polski,
wyznają wiarę, odmówią modlitwy w intencjach podanych przez Pa-
pieża oraz przystąpią do spowiedzi i komunii świętej w czasie 15 dni
przed lub 15 dni po odwiedzeniu miejsca kultu jakubowego. Kościoły
stacyjne to kościoły pod wezwaniem św. Jakuba Starszego na szla-
kach wyznaczonych i zatwierdzonych przez Sekretariat Drogi św. Ja-
kuba w Santiago. Jednym z nich jest kościół św. Jakuba w Racibo-
rzu, leżący na styku dwóch dróg jakubowych: Śląskomorawskiej
i Raciborskiej, która przebiega m. in. przez naszą parafię.
Rok 2021 niesie zatem dla nas wszystkich wielką szansę, w trudnych
czasach pandemii dostajemy szczególny czas łaski. Zachętą do korzy-
stania z przywilejów Roku Jakubowego może być piękny list arcybi-
skupa Santiago de Compostela Juliana Barrio Barrio „Wyjdź z twojej
ziemi! Apostoł Jakub na ciebie czeka!” (dostępny na stronie
www.camino.net.pl). Buen Camino! BLW



Prządek nabożeństw
10.01.2021 – 19.01.2021

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, Maksymilia-
na Mika, zm. z pokrewieństwa Muszalik-Przybyła i dusze w czyśćcu
cierpiące.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian.
poniedziałek 11 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Odrzańskiej w Grzegorzowicach.
wtorek 12 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Powstańców Śl. 1-31 w Grzego-

rzowicach.
środa 13 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Powstańców Śl. 32-59 w Grzego-

rzowicach.
czwartek 14 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Józefa Walach, rodziców Otylię i Karola, teściów Aleksję i Anto-

niego Krettek, dziadków z obu stron, zm. kapłanów i siostry zakonne
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 15 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców Ligoty Książęcej.
sobota 16 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Agnieszkę i Wilhelma Panek oraz Gerdę i Antoniego

Strzedulla.
niedziela 17 stycznia 2021 – II Zwykła
08:00 Za zm. Stanisława Knap w drugą rocznicę śmierci oraz za wszystkich

zmarłych z rodzin Knap, Kusidło, Iskra.
10:30 Za zm. Annę i Dominika Pytlik, rodziców Pytlik-Krybus, rodzeństwo,

Eryka Kara, rodziców, zm. z rodziny Komorek, zm. kapłanów, siostry
zakonne, poległych na wojnie i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Msza św. z przekazaniem książeczek do nabożeństwa dzieciom I-
Komunijnym.

poniedziałek 18 stycznia 2021 – Dzień powszedni
17:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki

Bożej.
wtorek 19 stycznia 2021 – Św. Józefa, Sebastiana Pelczara, biskupa
17:00 Kolędowa w intencji mieszkańców ul. Eichendorffa w Łubowicach.



Informacje duszpasterskie
03.01.2021 – 10.01.2021

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. W uroczy-
stość Objawienia Pańskiego (06.01) na Misje zebraliśmy 984,10 PLN oraz
2€. 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, wpłaty na konto parafialne i przez mi-
kropłatności na stronie parafii.

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

Tegoroczny Orszak Trzech Króli przebiegał w innej niż
zwykle formie:  rodziny i osoby indywidualne odwiedzały
stajenki w kościołach Raciborza, modląc się i wykonując róż-
ne zadania. Do wieczora na stronie internetowej raciborskiego

Orszaku zarejestrowało się 120 osób lub rodzin. Bardzo ciekawe i pozytywne
były komentarze. Pierwsza osoba zgłosiła się ok. godz. 10:00, najdalsze
uczestniczące osoby były z Zabrza i Krakowa. Najbardziej aktywni uczestni-
cy  byli  z  NSPJ  (24),  WNMP  (15),  św.  Józefa  (17)  i  św.  Mikołaja  (16).  Po
około 90 osób odwiedziło kościoły nieco bardziej oddalone od centrum czyli
na Ocicach i na Płoni. Zapewne jeszcze większa grupa osób nie rejestrowała
się poprzez formularz. W imieniu organizatorów Orszaku składam serdeczne
„Bóg zapłać!” wszystkim, którzy wzięli udział w tym niecodziennym wyda-
rzeniu i podjęli trud pielgrzymowania w intencji Misji.

Tym razem spośród propozycji programowych Radia Doxa polecam
audycję pt. „Szczerze o Kościele”. To rozmowa na temat Kościoła, o
sprawach trudnych, ale i o codziennych radościach; z duchownymi,
ale też świeckimi członkami Kościoła Katolickiego. Od poniedziałku
do piątku o godz. 15:15 – zaprasza Ewa Skrabacz. Przypominam, że
Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 87,8 FM a także na
www.doxa.fm. Od niedawna dostępna jest też aplikacja na smartfony
(Android i iOS).

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny
po Mszy św. Można nadal zamawiać intencje mszalne na 2021 rok (w kance-
larii 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 (15.01.2020, godz. 17:45) Wallach J., Wallach D. Szula B.,
Chrubasik A., Krzosok E. i Pater A., a w piątek za dwa tygodnie (22.01.2021,
godz. 17:45) Przybyła S., Pater M., Matusz J., Matusz M., Zamkowy R., i
Cisz Z., Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach

i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.


