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Liturgia słowa II Niedzieli po Narodzeniu Pańskim przekazuje nam waż-
ne treści na temat obecności Boga na ziemi. Mówi też o wspaniałym owoco-
waniu w naszym życiu tajemnicy zamieszkania pośród nas Bożego Syna.

W pierwszym czytaniu słyszymy o pierwotnej formie obecności Boga
pośród swego ludu. Syrach wskazuje na Mądrość Bożą, którą Jahwe obdaro-
wał swój lud. Przed wiekami Stwórca wszystkiego, na samym początku ją
stworzył i wyznaczył jej mieszkanie. Odpowiadając pozytywnie na to we-
zwanie, Mądrość Boża zapuściła korzenie w sławnym narodzie, w posiadło-
ści Pana, w Jego dziedzictwie. Chodzi o mądrą opatrzność Boga, kierującą
losami narodu wybranego, która oznacza stałą asystencję Bożego Ducha.
Działa zwłaszcza przez tych, którzy są namaszczeni Duchem Boga, przez sę-
dziów, królów i proroków. Tego typu działanie ujawnia się też w życiu Syme-
ona i prorokini Anny. Za natchnieniem Ducha Świętego przychodzą do świą-
tyni, rozpoznają w Dzieciątku Jezus obiecanego Mesjasza i o Nim prorokują.

W drugim czytaniu Apostoł Paweł uświadamia nam, dlaczego ta forma
obecności Boga, jaką jest obdarowanie ludzi Duchem Świętym i kierowanie
nimi, musiała jednak zostać dopełniona o zupełnie nową jakość bliskości Bo-
ga, o zamieszkanie Syna Bożego pośród nich. Powodem jest odwieczny za-
mysł Boga, wyraźnie określony przed założeniem świata, abyśmy byli święci
i nieskalani przed obliczem Boga. Chodzi o wyniesienie nas do godności
przybranych dzieci Bożych. Realizacja Bożego planu rozpoczęła się z chwilą
zstąpienia z nieba wszechmocnego Słowa Boga. Dzisiejsza Ewangelia, tzw.
prolog Ewangelii św. Jana, hymn o Słowie wcielonym przybliża nam tę wiel-
ką tajemnicę naszej wiary.

To Słowo, które na początku było u Boga i Bogiem było, przez które
wszystko  się stało  i  w  którym  było  życie,  stało  się ciałem  i  zamieszkało
wśród nas, dosłownie „rozbiło namiot między nami”. Przyszło do swojej wła-
sności. Niestety swoi Go nie przyjęli; świat stał się przez nie, lecz świat Go
nie poznał. „Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli dało moc, aby się stali
dziećmi Bożymi”.



To znaczy, że łaska dziecięctwa Bożego staje się udziałem tylko tych, którzy
wierzą i czerpią z owej światłości prawdziwej, która oświeca każdego czło-
wieka, gdy na świat przychodzi. Niestety istnieje niebezpieczeństwo zlekce-
ważenia i zmarnowania tej wielkiej łaskawości Boga. Trudno się więc dzi-
wić, że św. Paweł nie przestaje dziękować Bogu usłyszawszy o wierze Efe-
zjan w Pana Jezusa i o miłości, którą darzą się nawzajem. Bez wiary nie by-
łoby w nich Bożego życia, zaś miłość wzajemna jest sprawdzianem i po-
twierdzeniem rozwoju tego życia w nich. Tak samo i my powinniśmy stale
dziękować Bogu za łaskę wiary i jej owocowanie w naszym życiu. Powinni-
śmy też wołać do Boga, podobnie jak Apostoł, aby dał nam ducha mądrości i
objawienia dla głębszego poznawania Jego tajemnicy. Módlmy się stale o
światłe oczy serca, o spoglądanie na nasze życie z wiarą, abyśmy nie zagubili
głębszego sensu życia, który dany nam jest od dnia chrztu i nie zmarnowali
bogactwa łaski i prawdy, do którego mamy dostęp we wspólnocie Kościoła.

Bp. Andrzej Czaja
STATYSTYKA PARAFIALNA

1. Sakrament Chrztu Świętego przyjęło 11 dzieci – tyle  samo  co  w  roku
ubiegłym.

2. Nie było w tym roku bierzmowania – rok temu ten sakrament przyjęło 25
naszych młodych Parafian.

3. Do I Komunii św. przystąpiło 11 dzieci – o 2 więcej niż w roku ubiegłym.
4. 4 Parafian przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych – w ubiegłym ro-

ku przyjęło ten Sakrament 5 Parafian.
5. Sakramentalne Małżeństwo zawało 5 par – o  jedną więcej  niż w  roku

ubiegłym.
6. Do Pana odeszło 20 Parafian – o 3 mniej niż w roku ubiegłym

Nasza Parafia liczy obecnie 1262 Parafian, to o 5 osób więcej niż rok temu:
360 mężczyzn (+4), 427 kobiet (+1), 247 chłopców (+2) i 228 dziewcząt (-2).
To 426 rodzin (+1) w 346 domach (+1).
Brzeźnica 398 (-2): 108 mężczyzn (0), 135 kobiet (-2), 87 chłopców (0) i 68
dziewcząt (0). 130 rodzin (-1) w 115 domach (-1).
Grzegorzowice (419) (+5): 126 mężczyzn (+1), 144 kobiety (+3), 72 chłop-
ców (+1) i 77 dziewcząt (0). 148 rodzin (+5) w 111 domach (0).
Ligota Książęca 142 (+7): 40 mężczyzn (+4), 48 kobiet (+2), 31 chłopców
(0) i 23 dziewczęta (+1). 44 rodziny (+3) w 35 domach (+1).
Łubowice 303 (-5): 86 mężczyzn (-1), 100 kobiet (-2), 57 chłopców (+1) i 60
dziewcząt (-3). 104 rodziny (+1) w 85 domach (0).
Powyższe dane są orientacyjne – ze względu na trwającą pandemię kartoteka jest aktu-
alizowana tylko o te dane, które wynikają z sakramentów świętych. Nowe lub odcho-
dzące z parafii osoby proszone są o zgłoszenie tego faktu w kancelarii parafialnej...



Prządek nabożeństw
02.01.2022 – 10.01.2022

niedziela 2 stycznia 2022 – II po Narodzeniu Pańskim
07:00 Za zm. rodziców Hildegardę i  Alfreda Cienskowski, Gerdę i  Rudolfa Mokrosz

oraz zm. z pokrewieństwa.
09:00 (dwujęzyczna) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z

prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. proboszcza z okazji 49 rocz-
nicy 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.
wtorek 4 stycznia 2022 – Dzień powszedni
16:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Roberta Bedrunka z okazji 50 rocznicy uro-
dzin.

środa 5 stycznia 2022 – Dzień powszedni
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogo-

sławieństwo Boże i zdrowie dla Małgorzaty Kszuk  z okazji 85 rocznicy uro-
dzin.

czwartek 6 stycznia 2022 – OBJAWIENIE PAŃSKIE
08:00 Msza św. kolędowa – Ligota Książęca.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Henryka Lepszy z okazji 70 rocznicy urodzin.
14:00 Msza św. kolędowa – Brzeźnica: Górna i Kozielska 8 do końca.
piątek 7 stycznia 2022 – Dzień powszedni
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17:00 Msza św. kolędowa – Brzeźnica: Leśna i Kozielska 1-7e.
sobota 8 stycznia 2022 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych.
17:00 Za zm. Krystynę Marklowską w 1. rocznicę śmierci.
niedziela 9 stycznia 2022 – Ś  C  P
07:00 .............................................................................................................................
09:00 (dwujęzyczna) .....................................................................................................
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Stanisława Lerch z okazji 70 urodzin.
14:00 Nabożeństwo z zaprzysiężeniem członków Parafialnej Rady Ekonomicznej.
poniedziałek 10 stycznia 2022 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Pawła i Agnieszkę Ploch, rodziców z obu stron, Hildegardę Wallach, O.

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



Informacje duszpasterskie
02.01.2021 – 09.01.2022

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W uro-
czystość Objawienia Pańskiego kolekta na Misje. W przyszłą niedzielę ko-
lekta na bieżące potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!”
W Uroczystość Objawienia Pańskiego przez Racibórz przejdzie Orszak
Trzech Króli: Około godz. 14.00 wyruszają trzy strumienie (z parkingu koło
tzw. Nerki - kościół św. Mikołaja, od kościoła Matki Bożej i od kościoła
NSPJ) Spotkanie na parkingu koło szkoły muzycznej przy ul. Ogrodowej
(około godz. 14.30). Tam będzie krótka inscenizacja. Stamtąd już cały orszak
wyruszy w kierunku Rynku. Na Rynku będzie scena koło kościoła św. Jaku-
ba. Około godz. 15.00 planowana jest inscenizacja pokłonu Trzech Króli i
wspólne śpiewanie kolęd na Rynku.
Również w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia podczas Mszy
świętej o 12.00  sprawowanej w katedrze w Opolu biskup opolski Andrzej
Czaja zapowie Rok Jubileuszowy 50-lecia Diecezji Opolskiej.

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna w dni powszednie
przez pół godziny po Mszy św.
Rozpoczęty 31 grudnia 2020 r. Jubileuszowy Rok Jakubowy, który miał się
zakończyć  w najbliższy piątek 31 grudnia 2021 r., Penitencjaria Apostolska
przedłużyła do 31 grudnia 2022. Decyzją tejże z grudnia 2020 r. trzy kościoły
naszej diecezji (spośród 48 w całej Polsce) zyskały przywilej kościoła stacyj-
nego: Bazylika św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, kościół św. Ja-
kuba Starszego w Raciborzu, kościół św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy.
Aby przysłużyć się rozwojowi kultu św. Jakuba w naszej diecezji i upo-
wszechnianiu rodzinnego pielgrzymowania jego szlakami, z dniem 1 stycznia
2022 r. Biskup Opolski wyznaczy kolejnych 6 kościołów parafialnych, w
których będzie można uzyskać łaskę odpustu: kościół św. Jakuba Starszego
Apostoła w Debrzycy, kościół św. Jakuba Starszego w Lubrzy, kościół św. Ja-
kuba Apostoła w Mechnicy, kościół św. Jakuba Starszego w Nasiedlu, ko-
ściół św. Apostołów Andrzeja i Jakuba w Pawłowiczkach i kościół św. Jaku-
ba Apostoła w Prężynie. Zachęcam do indywidualnego, a jeśli sytuacja epi-
demiczna na to pozwoli, także wspólnego pielgrzymowania do tych świątyń.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
czwartek posprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.  
                                                                     
                                                                    
                                                                          
            

W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał naszych Chorych z Komunią
Świętą. Zapisy jak zwykle w zakrystii i kancelarii parafialnej.


