
Nr 43(541)
26.12.2021
02.01.2022

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Eichendorffa 22, 47-411 Łubowice

tel.: +48 32 410 67 90; +48 519 870 130
Konto: 94 1050 1344 1000 0090 3132 5609
e-mail: parafia@lubowice.eu; www.parafia.lubowice.eu

Ś  R
Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia na-

szych rodzin Świętej Rodzinie oraz do odnowienia przyrzeczeń małżeń-
skich. Perykopa ewangeliczna o odnalezieniu Jezusa przez rodziców w
świątyni opowiada o relacjach, które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa. Ro-
dzice odnaleźli bezpieczeństwo, radość szczęśliwej rodziny i pokój serca,
gdy budowali wzajemne więzi na Bogu. Święta Rodzina uczy nas czułej,
odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słuchania, gotowości do
pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu.

Małżeństwo chrześcijańskie nie opiera się wyłącznie na uczuciach i wzajemnej
umowie.  Miłość jest  wzniosła  i  piękna,  ale  też bywa  zmienna  i  ulotna.  Kobieta  i
mężczyzna w sakramencie małżeństwa otrzymują pomoc od Boga: to co ludzkie i
kruche zostaje potwierdzone i wzmocnione Bożą łaską. Jakże budujący jest obraz
pełnych szacunku dla siebie małżonków, otwartych na życie i troszczących się o
dzieci, którzy traktują rodzinę jak skarb i dar od Boga. Godne uznania są również
rodziny wielopokoleniowe. Jednak byłoby naiwnością nie dostrzegać kryzysu mał-
żeństwa i rodziny. Zasmucają rozpadające się małżeństwa, przeróżne uzależnienia,
ucieczka przed odpowiedzialnością, materializm i konsumpcjonizm. Podważane są
fundamenty rodziny, co uderza w samą istotę małżeństwa jako związku kobiety i
mężczyzny oraz lekceważona jest wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Rodzina jest święta i kluczowa dla właściwego rozwoju człowieka, dlatego nie nale-
ży jej poddawać eksperymentom społecznym lub wpływom współczesnych utopii.

Szczególnym wyróżnieniem dla rodziny jest podniesienie małżeństwa do god-
ności sakramentu, a więc widzialnego i skutecznego znaku łaski Bożej. O znaczeniu
rodziny przekonuje również fakt, że bywa ona nazywana Kościołem domowym, a
Kościół, próbując opisać swoją istotę, sięga wiele razy do obrazów z życia rodzinne-
go. Kościół określa siebie rodziną Bożą, Oblubienicą Chrystusa lub Matką, a Boga
nazywa Ojcem. Wewnętrzna jedność rodziny, jej nakierowanie na życie w kontek-
ście relacji ofiarnej miłości, sprawiają, że jest ona obrazem Kościoła.

Rodzina realizuje misję nauczania jako wspólnota ewangelizowana i ewangeli-
zująca. Sama przyjmuje słowo Boże, żyje Pismem Świętym, wsłuchuje się w nau-
czanie Kościoła, ale i przekazuje to słowo wszystkim poszukującym. Dlatego tak
ważną rolę formacyjną w rodzinie spełnia lektura Pisma Świętego, czytanie doku-
mentów kościelnych, książek religijnych i prasy katolickiej.

Z listu Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski



Z   M  . 
Niestety również w tym roku odwiedziny duszpasterskie w

Waszych domach okazały się potencjalnie zbyt niebezpieczne aby
w poczuciu odpowiedzialności i miłości bliźniego pozostać przy
ich tradycyjnej formie. Nie znaczy to jednak, że musimy zupełnie
zrezygnować ze spotkania, któremu towarzyszy wspólna z dusz-
pasterzem modlitwa oraz błogosławieństwo domów i mieszkań.
Nasz kościół parafialny przecież również jest naszym domem, a
każdy z nas od przyjęcia sakramentu chrztu świętego ma udział w kapłań-
skiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. Możemy więc i powinniśmy
się spotkać na wspólnej modlitwie. Możemy i powinniśmy błogosławić nasze
domy i mieszkania – miejsca w których toczy się nasze codzienne życie.

Zapraszam więc na Msze św. kolędowe, w czasie których będziemy
wspólnie prosić o Boże błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i sąsiadów.
To spotkanie w szerszym gronie może pomóc nam wyraźniej sobie uświado-
mić, że nasze rodziny, to nie samotne wyspy: żyjemy tuż obok innych i razem
z nimi tworzymy większą wspólnotę: ulicy, dzielnicy, osiedla, miejscowości.
W każdej z tych wspólnot jesteśmy ważni i powinniśmy czuć się za nie w ja-
kimś stopniu odpowiedzialni. Wszyscy w końcu tworzymy jedną rodzinę pa-
rafialną, której wspólnym domem jest nasz kościół, gospodarzem którego jest
sam Pan Jezus. On nas zapewnił: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię
moje, tam jestem pośród nich...” (Mt 18, 20).

W tym roku nie obowiązują już tak ostre ograniczenia, jak to było rok te-
mu,  dlatego możemy spotkać się w większym gronie:  całymi rodzinami.  Po
Mszy św. zostaną pobłogosławione kreda, kadzidło i naklejka na drzwi, które
będzie można zabrać ze sobą do domu. Proszę również zabrać ze sobą z do-
mu wodę – zostanie ona pobłogosławiona, tak abyście mogli pokropić nią
wasze domy i mieszkania. Zachęcam bardzo do wspólnej, rodzinnej modli-
twy po powrocie z kościoła z zapalonym kadzidłem, świecami i z pokropie-
niem wodą święconą – niech je poprowadzi głowa rodziny. Niech nie zabrak-
nie śpiewu kolęd i serdecznej rozmowy o sprawach wiary.

Na Mszy św. kolędowej, w czasie kolekty, będzie można złożyć tradycyj-
ną ofiarę kolędową (IV zbiórka kwartalna na remonty i inwestycje w naszej
parafii). Ministranci będą również mieli – jak zwykle – dwie puszki: na Misje
oraz dla ministrantów, jako wyraz naszej wdzięczności za ich całoroczną
służbę przy ołtarzu. Można oczywiście obdarować Ich również czymś słod-
kim...

Wszystkim drogim Parafianom oraz miłym Gościom, w no-
wym Roku Pańskim 2022, życzę Bożego Pokoju, Jego błogo-
sławieństwa dla podjętych planów i zamiarów oraz opieki na-
szej Patronki, Jego Najświętszej Matki.

Ks. proboszcz



Prządek nabożeństw
26.12.2021 – 03.01.2022

niedziela 26 grudnia 2021 – Ś . R  J , M   J
08:00 Za zm. Jadwigę Leśniok, męża Maksymiliana i Franciszka, Annę Le-

śniok, Ryszarda Hałas, Józefa Jaskóła i zm. pokrewieństwo Leśniok-
Hałas-Sekuła. Po Mszy św. poświęcenie owsa.

10:30 Za zm. Paulinę i Alojzego Jasny, rodziców, zm. z pokrewieństwa Ka-
czyński-Korycik-Jasny-Szczuka i dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy
św. poświęcenie owsa.

poniedziałek 27 grudnia 2021 – Ś . J  A   E
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Lerch. Po Mszy
św. poświęcenie wina św. Jana

wtorek 28 grudnia 2021 – Ś . M , 
17:00 Za wstawiennictwem św. Młodzianków w intencji dzieci z błogosła-

wieństwem po Mszy św.
środa 29 grudnia 2021 – Piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
07:00 Za zm. rodziców Agnieszkę i Wilhelma Panek.
17:00 Msza św. kolędowa – Grzegorzowice: Kolonia Gacki, Młyńska i Po-

wstańców Śl. 1-30.
czwartek 30 grudnia 2021 – Szósty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
17:00 Za zm. Helenę Pater w 30 dni po śmierci.
piątek 31 grudnia 2021 – Siódmy dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
16:00 W intencji Parafian z podziękowaniem za otrzymane łaski na zakoń-

czenie roku.
sobota 1 stycznia 2022 – ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
10:30 W intencji Parafian o Boże Błogosławieństwo w Nowym Roku.
14:00 Msza św. kolędowa – Grzegorzowice: Powstańców Śl. 31 do końca,

Odrzańska, Łąkowa i Żabnik.
17:00 Msza św. kolędowa – Łubowice: Eichendorffa, Kasztanowa i Polna.
niedziela 2 stycznia 2022 – II po Narodzeniu Pańskim
07:00 .................................................................................................................
09:00 (dwujęzyczna) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. proboszcza
z okazji 49 rocznicy urodzin.

11:00 Msza św. kolędowa – Łubowice: Zamkowa, Łąkowa i Wolności.
poniedziałek 3 stycznia 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Zofię Czisz w 30 dni po śmierci.



Informacje duszpasterskie
26.12.2021 – 02.01.2022

Dzisiaj kolekta Wydział Teologiczny w Opolu. W ubiegłą niedzielę na opał
zebraliśmy 3426,08 PLN, a do puszek na remont katedry opolskiej 356,50
PLN i  0,50 EUR. W czasie Pasterki  na Diecezjalną Fundację Obrony Życia
zebraliśmy 141,00 PLN, a w Boże Narodzenie na kolektę powinowatą (do
dyspozycji proboszcza) 1512,80 PLN i 1 EUR. W przyszłą niedzielę kolekta
na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. Serdeczne „Bóg zapłać!”

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!”
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszego ko-
ścioła na Święta Bożego Narodzenia: ofiarodawcom choinek i
ozdób, tym którzy je postawili i przystroili, Pani Celinie i jej po-
mocnikom za przygotowanie szopki i bożonarodzeniowej dekoracji.

Parafialna Rada Duszpasterska na pierwszym posiedzeniu, dnia 14.12.2021
zatwierdziła nominacje Pana Jana Badurczyka i Pana Adama Porwala na
członków Parafialnej Rady Ekonomicznej oraz wybrała Pana Martina
Kschuka na swojego przedstawiciela w tej Radzie. Nowym Radnym serdecz-
nie w imieniu nas wszystkich gratuluję i życzę światła Ducha Świętego w
owocnej współpracy dla dobra naszej parafii. Zaprzysiężenie Członków Para-
fialnej Rady Ekonomicznej odbędzie się w Niedzielę Chrztu Pańskiego
(09.01.2022) na nabożeństwie popołudniowym o godz. 14:00.
Na 31.12 Biskup Opolski udziela dyspensy od obowiązku zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu nieczynna.
Msze św. kolędowe zastępujące duszpasterskie odwiedziny w domach odbę-
dą się w następujących terminach:
29.12, godz. 17:00 Grzegorzowice, Kolonia Gacki, Młyńska i Powstańców
Śl. 1-30;
01.01, godz. 14:00 Grzegorzowice, Powstańców Śl. 31 do końca, Odrzańska,
Łąkowa i Żabnik;
01.01, godz. 17:00 Łubowice: Eichendorffa, Kasztanowa i Polna;
02.01, godz. 11:00 Łubowice: Zamkowa, Łąkowa i Wolności;
06.01, godz. 08:00 Ligota Książęca;
06.01, godz. 14:00 Brzeźnica Górna i Kozielska 8 do końca;
07.01, godz. 17:00 Brzeźnica, Leśna i Kozielska 1-7e.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.      
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