
Nr 40(581)
27.11.2022
04.12.2022

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  
A może po postu pomilczeć? Odrzucić złe słowa, złe gesty, złe myśli? Bo przychodzi do

nas i nastaje w nas taki czas, kiedy zaczynamy odczuwać te wszystkie złe sprawy, a krótkie
dni i chłód potęgują nasze doznania. Szukamy instynktownie czegoś, co by nas pobudziło, co
pozwoliłoby nam być pełnymi werwy i gotowymi do działania, a zarazem radosnymi. Cze-
goś, co mogłoby nas odnowić i zaszczepić w nas nadzieję i siłę. Nie chodzi tu jednak ani o
depresję jesienną, ani o chandrę.

Adwent to radosny czas oczekiwania na dzień Bożego Narodzenia. Tylko Bóg wie do-
kładnie, ile jeszcze pozostało przed nami Adwentów. Czy każdy z dotychczas przeżytych stał
się dla nas zaczynem nowego życia, zaowocował wzrostem wiary, nadziei, miłości? Na to
pytanie każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Dlatego dobrze by było usiąść i pomilczeć,
przeanalizować wszystko, co wokół nas się dzieje i zastanowić się nad naszym dalszym by-
tem. I niezależnie od tego, jak odpowiedź będzie brzmiała, wszyscy przecież chcemy otrzy-
mać kolejną szansę dobrego przeżycia Adwentu.

Prorok Izajasz mówi nam: „Tyś, Panie, naszym Ojcem, "Odkupiciel nasz" to Twoje imię
odwieczne. … Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk
Twoich jesteśmy my wszyscy.” (Iz 63,16c;64,7). Skoro mamy Odkupiciela, którego przyjście
będziemy świętować za cztery tygodnie, to powinniśmy wykorzystać czas oczekiwania na
przygotowanie.

W tym właśnie przygotowaniu wspomaga nas Słowo wysłuchiwane podczas liturgii Sło-
wa przez cały czas Adwentu. Od nas zależy, co zapamiętamy i co wprowadzimy w czyn. To
przecież do nas św. Paweł mówi: „Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam
w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie
słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie bra-
kuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa.” (1 Kor 1,4-7). Wzbogaceni jesteśmy we wszystko, ale musimy popracować nad sobą, by
łaska wydała widoczne owoce.

Dlatego też w Ewangelii na dzisiejszy dzień słyszymy o potrzebie czujności, o potrzebie
czuwania, co jednocześnie rozumiane powinno być jako gotowość na Paruzję. Ewangeliczne
słowa o czuwaniu trafiają w samo sedno problemu przygotowania. Słysząc o potrzebie czuj-
ności, o potrzebie czuwania, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że słowa te dotyczą
naszej gotowości na ponowne przyjście Pana, na Paruzję. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.” (Mk 13,35-36). Mamy być gotowi
zawsze i w każdej chwili, abyśmy na polecenie „Czuwajcie” mogli odpowiedzieć zgodnie z
prawdą: czuwamy, jesteśmy gotowi. Jednak nasza odpowiedź będzie prawdziwa dopiero
wtedy, gdy zrozumiemy, że gotowość nie powinna wypływać z poczucia obowiązku, lecz
przede wszystkim z miłości, nadziei, tęsknoty, oczekiwania. Musimy sobie sami odpowie-
dzieć na pytanie: czy jesteśmy gotowi pomilczeć na ten temat?

Piotr Blachowski



W trosce o duchowy rozwój wiernych zostały przygotowane materiały for-
macyjne dla rodzin. Katechezy mają przybliżać tematykę Kościoła, a jedno-
cześnie umacniać więź małżeńską i rodzinną, jak również prowadzić rodziny
do coraz większego zaangażowania się w życie Kościoła.

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY



Porządek nabożeństw
27.11.2022 – 04.12.2022

niedziela 27 listopada 2022 – I Adwentu
08:00 Za zm. Pawła i Marię Gali, rodziców, rodzeństwo, Aleksandra i Marię

Lepszy, zm. z pokrewieństwa Gali-Chrubasik i dusze w czyśćcu cier-
piące.

10:30 W intencji dziecka przyjmującego Chrzest, Wojciecha Tomasza Tu-
mulka, jego rodziców i chrzestnych.

14:00 Nabożeństwo z poświęceniem wieńców i świec adwentowych.
poniedziałek 28 listopada 2022 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) W pewnej intencji.
wtorek 29 listopada 2022 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. rodziców Gertrudę i Erwina Pluta, syna Gerarda, ro-

dziców, rodzeństwo i zm. z rodzin Pluta, Leśniok, Zuber, Machnik.
środa 30 listopada 2022 – Ś . A , A
06:45 (roraty) Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla dzieci, ro-
dziców i najbliższej rodziny.

czwartek 1 grudnia 2022 – Dzień powszedni
16:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
17:00 (roraty) Za zm. Helenę Pater w 1 rocznicę śmierci.
piątek 2 grudnia 2022 – Dzień powszedni
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17:00 (roraty) ...................................................................................................
sobota 3 grudnia 2022 – Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
08:00 (roraty) W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż

Różańcowych.
17:00 (dwujęzyczna) Za zm. Zofię Czisz w 1 rocznicę śmierci.
niedziela 4 grudnia 2022 – II Adwentu
08:00 Za wstawiennictwem św. Barbary w intencji Górników.
10:30 Za zm. Teodora i Elżbietę Nosiadek, rodziców, rodzeństwo z obu

stron, córkę Irenę Lasak, Franciszka Rzega, rodziców, Stanisława Ko-
stoń, Wilhelma Rymer oraz za zm. kapłanów.

14:00 Adwentowe nabożeństwo pokutne.



Informacje duszpasterskie
27.11.2022 – 04.12.2022

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta Se-
minarium Duchowne i diecezjalne instytucje i zbiórka do puszek na kościół na
Wschodzie. Na remont katedry opolskiej w ubiegłą niedzielę zebraliśmy do
puszek 479,00 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele,
przelewającym na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie interne-
towej parafii. Bóg zapłać również za ciągłą pomoc dla rodziny Uchodźców z
Ukrainy przebywających na plebanii.

Biskup opolski Andrzej Czaja bardzo serdecznie dziękuje wszystkim
za wspólne przeżycie Złotego Jubileuszu naszej diecezji: organizatorom

i twórcom wszelkich dzieł i wydarzeń jubileuszowych, uczestnikom różnora-
kich obchodów, a zwłaszcza przybywającym do katedry i kościoła seminaryj-
no-akademickiego w ramach dekanalnego pielgrzymowania, jak również do-
brodziejom, którzy modlitwami i ofiarami wsparli diecezję i jej dzieła.

Od jutra zapraszam na codzienne roraty, w których przewodnikiem bę-
dzie dziadek Pana Jezusa, Św. Józef. Jak zawsze wszystkich uczestni-
ków rorat zachęcam do przyniesienia ze sobą światła.

W czwartek po roratach spotkanie formacyjne dla uczniów VI kl. Przygoto-
wujących się do bierzmowania, a w dolnej salce o godz. 18:00 zebranie dzie-
ci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz
czwartku) przez pół godziny po Mszy św. Można już zamawiać
wszystkie intencje Mszy św. na przyszły rok.

Zarząd Koła Terenowego DFK zaprasza wszystkich członków i sympatyków
na popołudnie z poezją Eichendorffa z projektu VDG w sobotę  dn.
03.12.2022 r. o godz. 14.30 w salce wiejskiej w Grzegorzowicach. Koszt -
członkowie 25 zł, pozostali uczestnicy 30 zł (w tym: kawa, ciasto,  gorąca ko-
lacja). Zapisy przyjmują: T. Jurecki, K. Gawlik, D. Walach, A. Czogała.

Również 03.12 od godz. 20:00 w klasztorze Annuntiata adwentowe czu-
wanie dla młodzieży.

03.12 o godz. 14:00, 09.12 o godz. 17:45 i 10.12 o godz. 15:30 w kinie Bałtyk
będzie wyświetlany film „Prorok” o bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek

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

prosimy następne rodziny z kolejki.


