
Nr 02(543)
09.01.2022
16.01.2022

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

C  P

Liturgia Niedzieli Chrztu Pańskiego pozwala nam zobaczyć wię-
cej z tajemnicy Chrystusa, niż było dane ujrzeć pasterzom i mędrcom
w Betlejem. Oni ujrzeli niemowlę leżące w żłobie. Było im powiedzia-
ne, że to Zbawiciel, Mesjasz Pan. My zaś słyszymy dziś treści, które
odsłaniają wspaniałość osoby i misji Narodzonego w Betlejem.

Centralne orędzie zawarte jest w opisie chrztu Jezusa w wodach Jordanu. Po-
przedza je komentarz Ewangelisty Łukasza wyświetlający okoliczności wydarzenia.
Dowiadujemy się, że stało się to wówczas, gdy lud izraelski z wielkim napięciem
wyczekiwał Mesjasza. Snuto nawet domysły, czy nie jest nim Jan Chrzciciel. Cały
lud przystępował do chrztu Janowego, a on zapowiadał: „Idzie mocniejszy ode
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów [tzn. któremu nie
jestem godzien być sługą]. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Tak
Jan Chrzciciel wskazuje nam na niezwykłą godność Mesjasza i konkretnie określa
Jego misję, wyraźnie przewyższającą dzieło, którego on dokonywał. Jezus pojawił
się jednak zupełnie niepostrzeżenie. Nie rozpoznano Go. Łukasz przekazuje: „Kiedy
cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest”. To znaczy, że tak jak
wcześniej w Betlejem, tak i teraz nad Jordanem, Jezus niczym się nie różni od nas w
zewnętrznym wyglądzie i sposobie bycia. Dlatego bez Bożego objawienia nie spo-
sób rozpoznać Jego niezwykłą, boską godność i zbawczy charakter Jego misji. Trze-
ba więc Bogu bardzo dziękować za to, co nam zostało objawione i przekazane: „A
gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Jezusa w postaci ciele-
snej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w To-
bie mam upodobanie»”. W ten sposób po chrzcie w Jordanie Bóg uroczyście ogłosił,
że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Jego umiłowanym Synem. Tak ob-
jawiona jest nam równocześnie tajemnica Bożego Synostwa i tajemnica namaszcze-
nia Jezusa Duchem Świętym.

U początku nowego roku, gdy zamykamy okres Bożego Narodzenia, trzeba się
nam rozradować, aby zobaczyć w Jezusie więcej niż gwiazdę przewodnią swego ży-
cia.  Przecież w  Panu  Jezusie  jest  nam  dany  nie  tylko  ideał życia,  w  którym  Bóg
znajduje upodobanie. Od dnia chrztu Jezus żyje w nas i jest naszym życiem. On jest
źródłem Bożego życia w nas i jako taki spełnieniem naszego żywota, wręcz sensem
naszego życia. Jemu bez obaw życie swe możemy powierzyć! W Nim moc Bożego
Ducha i Boże umiłowanie każdego z nas!



B  E  
Eufemia, zdrobniale Ofka, urodziła się ok. 1299 r. Jej ojcem był Prze-
mysł, książę raciborski, a matką była Anna, księżniczka czerska z
Mazowsza. 9 kwietnia 1306 r. ojciec postanowił umieścić ją w klasz-
torze Dominikanek w Raciborzu na naukę i wychowanie. 9 kwietnia
1313 r. Ofka wstąpiła do tegoż klasztoru i przyjęła habit zakonny.
Wówczas wniosła spory posag przygotowany jej przez ojca i brata
Leszka. Zapewne już w 1314 r. złożyła profesję zakonną. Życie Eufe-
mii w zakonie normowały Reguła św. Augustyna i Konstytucje sióstr Zakonu Kazno-
dziejskiego. Zgodnie z nimi zakonnica, przebywając w klauzurze i żyjąc w ubóstwie,
czystości oraz posłuszeństwie, oddawała się głównie modlitwie i pokucie, aby w ten
sposób wspomagać działalność apostolską dominikanów. Ofka spędziła w raciborskim
klasztorze prawie 46 lat, wciąż troszcząc się o jego dobre funkcjonowanie i rozwój. W
tym celu kupowała czynsze i wioski, a nawet miasteczko Baborów. Odegrała niemałą
rolę w procesie powstawania kościoła klasztornego. Cieszyła się wielkim uznaniem
wśród prowincjałów Stanisława z Krakowa i Piotra z Chomiąży, członków kapituły
prowincjalnej polskich dominikanów oraz innych osób z rodziny książęcej, rycerstwa i
szlachty. Należała do maryjnego Bractwa Literackiego w Raciborzu, którego statuty
pochodzą z 1343 r. W latach 1341-1346 i 1349-1359 pełniła funkcję przeoryszy klasz-
toru Dominikanek w Raciborzu. W 1346 r. na własną prośbę została złożona z urzędu
przełożonej. Wcześniej oddała klasztor i wszystkie jego posiadłości pod opiekę papieża
Klemensa VI (1342-1352), który 2 lipca 1345 r. w Awinionie wydał bullę protekcyjną
dla raciborskich dominikanek. Powodem tego były zapewne zagrożenia płynące z woj-
ny polsko-czeskiej o Śląsk (1345-1348) i troska o zabezpieczenie dóbr klasztoru. W la-
tach 1346-1349 toczyła się sprawa kradzieży pieniędzy Eufemii, której dokonał pewien
dominikanin. Dochodziła ona sprawiedliwości, odwołując się do kapituł prowincjal-
nych Zakonu Kaznodziejskiego, zebranych w Toruniu, Krakowie i Legnicy, a nawet do
generała zakonu. 8 grudnia 1358 r., w obecności m.in. Mikołaja II Przemyślidy, księcia
opawsko-raciborskiego, jego syna Jana, prowincjała polskich dominikanów Piotra z
Chomiąży i spowiednika raciborskich dominikanek Jana, Eufemia oznajmiła swoją
ostatnią wolę. Poszczególne włości i czynsze zapisała swoim krewnym księżniczkom,
będącym mniszkami w Raciborzu i postanowiła, że po ich śmierci wszystko przejdzie
na własność konwentu raciborskich sióstr. Stąd też nazywana jest fundatorką klasztoru
Dominikanek w Raciborzu, w którym zmarła w opinii świętości 17 stycznia 1359 r.

M     E
Miłosierny Boże, Ojcze ubogich, Ty wybrałeś świątobliwą Eufemię, księżniczkę z rodu
Piastów, do stanu zakonnego i pozwoliłeś jej przez cnotliwe życie w raciborskim klasz-
torze dominikanek odejść z tego świata w opinii świętości, proszę Cię, spraw, aby zo-
stała włączona w poczet błogosławionych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

M    
   E  

Świątobliwa Eufemio, z dawien dawna przez wielu umiłowana i otoczona czcią! Ty,
wpatrując się w krzyż, rozważałaś Mękę Pańską, wielką miłością płonęłaś do Jezusa
obecnego w Eucharystii, umartwiałaś swoje ciało licznymi pokutami, a wstępując do
klasztoru Dominikanek w Raciborzu, całkowicie oddałaś Chrystusowi swoje życie.
Byłaś wzywana, gdy zagrażało niebezpieczeństwo, w czasie choroby i w wielorakich
potrzebach. Zasłynęłaś niezwykłymi znakami. Proszę Cię i ja, abyś u miłosiernego Bo-
ga wyprosiła mi łaskę… Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…



Prządek nabożeństw
09.01.2022 – 17.01.2022

niedziela 9 stycznia 2022 – Ś  C  P
07:00 Za zm. Adelajdę i Pawła Mika, zięcia Alojzego i zm. z rodziny.
09:00 (dwujęzyczna) W intencji Parafian.
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stanisława Lerch z okazji 70 uro-
dzin.

14:00 Nabożeństwo z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.
poniedziałek 10 stycznia 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Pawła i Agnieszkę Ploch, rodziców z obu stron, Hil-

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

wtorek 11 stycznia 2022 – Dzień powszedni
17:00 ........................................................................................................................
środa 12 stycznia 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. rodziców z obu stron, siostry zakonne, zm. z pokre-

wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 13 stycznia 2022 – Dzień powszedni
17:00 (szkolna) ........................................................................................................
piątek 14 stycznia 2022 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. rodziców Jadwigę i Jana Borowy, rodzeństwo, Anielę i Józefa

Budnik, Władysława Budnik, rodzeństwo, zm. z pokrewieństwa Budnik-
Borowy i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 15 stycznia 2022 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Jadwigę i Jerzego Pater, Annę i Józefa Szryt i zm. z ro-

dzin Pater, Reichel, Szryt.
niedziela 16 stycznia 2022 – II Zwykła
07:00 Za zm. Stanisława Knap w 3 rocznicę śmierci, zm. rodziców z obu stron i

zm. z pokrewieństwa Knap-Kusidło-Iskra.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Gabrielę i Edwarda Łyko, syna Mariana, Stanisława

i Marię Łużyna, Zuzannę i Edwarda Wałach, ks. Roberta Wałach, Fran-
ciszka i Bertę Kaleta, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Za zm. Annę i Dominka Pytlik, rodziców Pytlik-Krybus, rodzeństwo, Ery-
ka Kara, rodziców, zm. z rodziny Komorek, zm. kapłanów, siostry zakon-
ne i dusze w czyśćcu cierpiące oraz poległych na wojnie.

14:00 Nabożeństwo z poświęceniem i wręczeniem książeczek do nabożeństwa
dzieciom pierwszokomunijnym.

poniedziałek 17 stycznia 2022 – Św. Antoniego, opata
17:00 ........................................................................................................................



Informacje duszpasterskie
09.01.2021 – 16.01.2022

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę styczniowa ko-
lekta na opał. W uroczystość Objawienia Pańskiego na Misje zebraliśmy 1200,30
zł i 1,10 EUR. Ministranci na Misje zebrali 2089,00 zł i 0,20 EUR. Do kasy na re-
monty i inwestycje trafiło po kolędzie 20 350,00 zł. Serdeczne „Bóg zapłać!”
Dzisiejszą Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się w liturgii Okres Narodzenia
Pańskiego. Od jutra rozpoczynamy pierwszą część Okresu Zwykłego, który bę-
dzie trwał do Środy Popielcowej (2 marca). W Okresie Zwykłym nie obchodzi się
żadnej szczególnej tajemnicy Chrystusa, lecz wspomina się misterium Chrystusa
w jego pełni, zwłaszcza w niedziele.
Tradycyjnie bożonarodzeniowy wystrój kościoła i śpiew kolęd pozostaną z nami
do Święta Ofiarowania Pańskiego (02 lutego).

Zapraszam dzisiaj na godz. 14:00 na nabożeństwo z odnowieniem przyrze-
czeń chrzcielnych i procesją do chrzcielnicy.

W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna i spotkanie formacyjne dla
uczniów VIII kl. Szkoły Podstawowej i I klas szkół ponadpodstawowych.

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna w dni powszednie
przez pół godziny po Mszy św.

Od nowego roku cena Gościa Niedzielnego wzrosła do 8 zł.
W przyszłą niedzielę (16.01) Biskup Opolski Andrzej Czaja r. w kościele pw.
Wniebowzięcia NMP w Raciborzu otworzy proces beatyfikacyjny świątobliwej
Eufemii Piastówny (1299-1359), księżniczki raciborskiej i przeoryszy racibor-
skich dominikanek. Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o godz. 12.00 pod prze-
wodnictwem Biskupa Opolskiego, podczas której homilię wygłosi Biskup Gliwic-
ki Jan Kopiec. Na drugiej stronie gazetki jest życiorys świątobliwej Eufemii, mo-
dlitwa o jej rychłą beatyfikację oraz o wyproszenie łask za jej wstawiennictwem.
We wtorek za dwa tygodnie (18.01) o godz. 18:45 w salce parafialnej będzie ze-
branie rodziców dzieci I-Komunijnych. Proszę zarezerwować sobie ten termin.
W związku z trwającym w całym Kościele synodem, w imieniu Księdza Biskupa,
zapraszam osoby chętne wziąć udział na etapie konsultacji, a które nie należą do
parafialnych rad duszpasterskich, na spotkanie dekanalnej grupy synodalnej, w
sobotę 22 stycznia o godz. 14:30 do domu katechetycznego przy parafii Matki
Bożej w Raciborzu. Zainteresowane osoby proszę o wcześniejsze zgłoszenie się
do kancelarii parafialnej po scenariusz spotkania. Więcej informacji dotyczących
konsultacji w dekanacie raciborskim u ks. Artura Juzwy z parafii Matki Bożej.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.                  
                                                                               
                                                                             
                                             


