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Jan Chrzciciel – to już przeddzień wystąpienia Jezusa. Ale prorok Izajasz, wołający:
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”, żył siedem wieków wcześniej. A i
dzisiaj kaznodzieje powtarzają to samo: „Zmieńcie się! Nawróćcie!”. Czyżby tysiąclecia hi-
storii wypełnione były wciąż tym samym wołaniem? Czyżby ludzie ciągle potrzebowali na-
wrócenia? Tak. Od dnia dramatu pod drzewem poznania dobra i zła. Od momentu grzechu
pierworodnego ciągle potrzeba naprawy życia, postępowania, myślenia. I nigdy nie brakowa-
ło takich, którzy tej potrzeby nie widzieli: „Abrahama mamy za ojca” – jesteśmy więc do-
skonali i żadnego nawrócenia nie potrzebujemy. Prorok znad Jordanu gromi ich: „Z tych ka-
mieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi!”. Niedługo później z tym samym wezwa-
niem stanął wśród swoich rodaków Jezus. Po zmartwychwstaniu posłał uczniów na cały
świat. W pierwszej przemowie apostoła Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy wróciły słowa tego
samego wezwania: „Nawróćcie się... i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystu-
sa na odpuszczenie grzechów waszych” (Dz 2,38).

Jak liczne mogły być tłumy nad Jordanem? „Jerozolima, cała Judea i cała okolica nad
Jordanem” – w końcu to mała cząstka ówczesnego świata. A w słowie „cała” jest na pewno
sporo przesady charakterystycznej dla człowieka Orientu. Tych trzech tysięcy ochrzczonych
po wspomnianym wystąpieniu Piotra nikt dokładnie nie liczył, a do Jerozolimy na święta
przybyło i tak wielokrotnie więcej pielgrzymów. Usłuchała więc mała część. Podobnie jest
za naszych dni. Widzimy w świecie tyle moralnego zła, brudu i nieporządku. Zbrodnie prze-
ciw życiu. Grzechy przeciw rodzinie. Nadużycia własności. Manipulacje prawdą – żeby wy-
mienić tylko te cztery fundamentalne wartości i obszary ludzkiego świata. Czy nawrócenie
jednostek, a nawet tysięcy w skali milionów coś znaczy? Tym bardziej że ci, którzy mają
największy wpływ na kształtowanie opinii publicznej i wzorców postępowania, tak często
nie dorastają do minimalnego poziomu moralnego. Jakie więc znaczenie będzie miało moje
nawrócenie? Może nie warto sobie tym głowy zawracać?

„To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy
dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję”. O nadziei pisze
do Rzymian i do nas apostoł Paweł. Nadzieja bywa wątła, słaba, gasnąca. I nie dziwię się.
Zło zda się dominować. Dlatego nadzieję trzeba podtrzymywać, umacniać, rozpalać. I to jest
zadanie chrześcijan. Dlatego nie pytam, czy moje nawrócenie, czy mój wysiłek ku dobremu
zdoła zmienić świat. Nadzieja to przeświadczenie, że Bóg dostrzeże każdy, najmniejszy na-
wet okruch dobra i wkomponuje w wielkie dzieło stworzenia i odkupienia. Wielkie sprawy?
Tak. Ale te małe też są potrzebne.
Już kolejny w naszym życiu Adwent – czas nadziei. Wszyscy, którzy od wieków wołają:
„Nawracajcie się!”, są ludźmi nadziei. Wiedzą, że gdy nawraca się jeden człowiek, to cały
świat staje się lepszy. Bo wzrostu królestwa niebieskiego nie mierzy się miarą ludzkiej staty-
styki. Ks. Tomasz Horak
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Porządek nabożeństw
04.12.2022 – 11.12.2022

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 Kostoń, Wilhelma Ry-
mer oraz za zm. kapłanów.

14:00 Adwentowe nabożeństwo pokutne.
poniedziałek 5 grudnia 2022 – Dzień powszedni

17:00 (roraty) Za zm. Eugeniusza Szczuka, rodziców Helenę i Franciszka, dziad-
ków Albertynę i Emanuela Krettek, syna Jerzego, żonę Hildegardę, córkę
Marię Przybyla, pokrewieństwo Szczuka-Krettek i zm. kapłanów.

wtorek 6 grudnia 2022 – Św. Mikołaja, biskupa
17:00 Za zm. Józefa Kasek w 1 rocznicę śmierci.

środa 7 grudnia 2022 – Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
06:45 (roraty) Za zm. Halinę Hołówko-Mosiałek, Mariana Mosiałek, Romana Ku-

lę, Annę Papiernik, Krystynę Has, Beatę Grzeczny, Józefa Kapica, Grzegorza
Golba, Stanisława i Stanisławę Hołówko oraz Jadwigę, Tadeusza Musiałek
oraz Józefa i Mieczysławę Grzeczny.

czwartek 8 grudnia 2022 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
17:00 (roraty) W intencji kobiet i dziewcząt.

piątek 9 grudnia 2022 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. rodziców Alfonsa i Pelagię Piperek, brata Józefa, rodziców

Edeltraudę i Józefa Wycisk, Franciszka Wycisk, zm. z pokrewieństwa Pipe-
rek-Wycisk i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 10 grudnia 2022 – Dzień powszedni
08:00 (roraty) Za zm. Engelberta Wallach, ks. Roberta Wallach i Thomasa Wallach.
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Henryka Niedballa z okazji 80 roczni-
cy urodzin.

17:00 (dwujęzyczna) ....................................................................................................
niedziela 11 grudnia 2022 – III Adwentu - G

08:00 Za zm. Genowefę i Karola Bulenda, Manfreda Jurecki, Wilhelminę i Anto-
niego Jurecki, rodzeństwo, Antoniego Bulenda i za zm. z rodzin Bulenda-
Komor-Jurecki-Cienskowski.

10:30 Za zm. rodziców Annę i Alfonsa Przybyła, Marię i Wilhelma Muszalik, córkę
Krystynę, Józefa Wycisk, Anielę i Henryka Rzytki, Maksymiliana Mika, zm.
z pokrewieństwa Przybyła-Mika i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo adwentowe z poświęceniem medalików dzieci pierwszokomu-
nijnych.



Informacje duszpasterskie
04.12.2022 – 11.12.2022

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje i zbiórka
do puszek na kościół na Wschodzie. W przyszłą niedzielę kolekta na ogrzewa-
nie.  Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym
na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie internetowej parafii.
Bóg zapłać również za ciągłą pomoc dla rodziny Uchodźców z Ukrainy prze-
bywających na plebanii.
Dzisiaj na godz. 14:00 zapraszam na adwentowe nabożeństwo pokutne.

Zapraszam również na codzienne roraty, w których przewodnikiem
jest dziadek Pana Jezusa, Św. Joachim. Jak zawsze wszystkich uczest-
ników rorat, również młodzież i dorosłych, zachęcam do przyniesienia
ze sobą światła, które jest znakiem naszego adwentowego czuwania.

W czwartek po roratach spotkanie formacyjne dla uczniów VII kl. przygoto-
wujących się do bierzmowania.

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.

We wtorek, 06.12, w Ośrodku Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni rozpoczy-
nają się trzydniowe adwentowe rekolekcje dla rolniczek. Zapisy u ks. Łuka-
sza Michalika z Miedoni albo ks. Damiana Rangosza z Pietrowic Wielkich.

W przyszłą niedzielę 11.12 o godzinie 16:00 odbędzie się kolejne spo-
tkanie rodzin w klasztorze Anuntiata w Raciborzu. Będzie miało for-
mę warsztatów dla małżonków i dzieci.

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 przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek

W imieniu nasz wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” Radzie Parafial-
nej, Sponsorom, Organizatorom i Uczestnikom parafialnego spotkania przy
ognisku, które odbyło się w ubiegłą sobotę. Szczególnie dziękujemy rodzinie
Równickich, za sponsorowanie kiełbasek na grilla, Paniom, które przyniosły
swoje znakomite wypieki, grzane wino i herbatę, Panu Krettek za pyszny ko-
ciołek i Panu Serzisko za udostępnienie oświetlenia oraz grilla i jego obsługę.
Ze sprzedanych cegiełek na opał do kasy parafialnej wypłynęło 1500 zł.

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.


