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W żywotach świętych mamy dużo przykładów, że Pan Bóg przemawiał do ludzi przez
sny nie tylko w czasach biblijnych, ale także i później. Prorocze sny przewijają się także w
biografiach świętych. Jeden z bardziej znanych dotyczy świętego Dominika, założyciela za-
konu dominikanów. Brat Jordan z Saksonii, pierwszy po św. Dominiku generał zakonu, pi-
sze, że kiedy założyciel dominikanów miał się urodzić, matka miała sen, że urodzi pochod-
nię, która rozpali cały świat. Podobnie proroczy sen miała matka Nicolo Paganiniego: ukazał
jej się anioł, który oznajmił, że syn zdobędzie w przyszłości sławę najwybitniejszego skrzyp-
ka na świecie. Ojciec potraktował sen jako proroctwo i postanowił wysłać syna na lekcje gry
na skrzypcach.

Dziś w Ewangelii, a więc najważniejszej kronice – opisującej dzieje naszego zbawienia
– usłyszeliśmy też o śnie, który odmienił życie św. Józefa. Ewangelista Mateusz wspomina o
zaślubinach Józefa z Maryją oraz o śnie Józefa i jego konsekwencjach. Józef był człowie-
kiem sprawiedliwym, tzn. prawdomównym, uczciwym, pracowitym i mądrym. Pełnił wolę
Bożą, wyrażoną w przykazaniach i w ten sposób podobał się Bogu. Sytuacja, kiedy dowie-
dział się, że bogobojna, uczciwa panna, którą miał poślubić, spodziewa się dziecka, zasko-
czyła go. Można przypuszczać, że Józef nie przypisywał Maryi winy, dlatego też nie zamie-
rzał jej publicznie oskarżać. Kiedy jednak Józef podjął decyzję o „oddaleniu” Maryi, wów-
czas wkroczył Bóg, wysyłając z interwencją anioła. Józef został pouczony przez Anioła, że
jego osoba jest włączona w Boże plany zbawienia. We śnie otrzymał wyjaśnienie zaistniałej
sytuacji. Wiara Józefa była tak wielka, że zaufał. Właśnie sen, który jest znakiem tak omyl-
nym, wybrał w przypadku Józefa Bóg, jako sposób objawienia swych planów.

I w życiu każdego z nas może być tak, że poprzez jakiś jeden konkretny znak Bóg bę-
dzie do nas docierał bardziej niż przez inne. Zatem trzeba otworzyć się na te znaki. Patrząc
na ten fakt z perspektywy chrześcijanina XXI wieku wiemy, że Biblia jest ukończona i doty-
czy wszystkiego, czego potrzebujemy, od teraz, aż do wieczności. To nie znaczy, że dzisiaj
Bóg nie czyni cudów lub nawet nie mówi przez sny. Różnica polega na tym, że Bóg przez
Biblię objawił sposób, w jaki postanowił postępować z rodzajem ludzkim aż do wieczności.
Cokolwiek Bóg mówi, niezależnie czy jest to sen, wizja, „cichy wewnętrzny głos”, będzie
się całkowicie zgadzało z tym, co już objawił w Słowie. Tak więc snom nie można nadawać
większego autorytetu ponad ten, jaki posiada Pismo Święte. Jeśli nawet miałeś jakiś ważny,
twoim zdaniem, sen i czujesz, że być może dał ci go Bóg, na modlitwie czytaj Pismo Święte
i utwierdź się w przekonaniu, że sen pozostaje w zgodzie z tym, co ono mówi. Jeśli tak, roz-
waż na modlitwie, czego Bóg oczekuje od ciebie w odpowiedzi na twój sen.

Całe wydarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii skłania nas do refleksji nad sposobem
działania Boga wobec każdego. Bogu zależy na naszym wzroście, który odbywa się przez
dokonywanie właściwych wyborów, opartych o Boże prawo, jak w życiu św. Józefa.

ks. Leszek Smoliński





Porządek nabożeństw
18.12.2022 – 25.12.2022

niedziela 18 grudnia 2022 – IV Adwentu
08:00 Za zm. Jadwigę Leśniok, męża Maksymiliana i Franciszka, Annę Le-

śniok, Ryszarda Hałas, Józefa Jaskóła i zm. pokrewieństwo Leśniok-
Hałas-Sekuła.

10:30 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki
Bożej.

14:00 Nabożeństwo z poświęceniem szopek i figurek dzieciątka Jezus.
poniedziałek 19 grudnia 2022 – Dzień powszedni

17:00 (roraty) Za zmarłych rodziców Agnieszkę i Wilhelma Panek.
wtorek 20 grudnia 2022 – Dzień powszedni

17:00 (roraty) Za zm. Józefa Walach, rodziców Karola i Otylię Walach , Anto-
niego i Aleksję Krettek, dziadków z obu stron, zm. kapłanów i siostry
zakonne oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 21 grudnia 2022 – Dzień powszedni
06:45 (roraty) Za zm. Halinę Hołówko-Mosiałek, Mariana Mosiałek, Romana

Kulę, Annę Papiernik, Krystynę Has, Beatę Grzeczny, Józefa Kapica,
Grzegorza Golba, Stanisława i Stanisławę Hołówko oraz Jadwigę, Tade-
usza Musiałek oraz Józefa i Mieczysławę Grzeczny.

czwartek 22 grudnia 2022 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Pawła Wyglenda w 1 rocznicę śmierci.

piątek 23 grudnia 2022 – Dzień powszedni
17:00 (roraty) Za zm. Józefa i Helenę Pater, rodziców Edwarda i Albertynę,

Wilhelma i Józefę Mika, Hildegardę i Leonarda Wochnik, zm. z pokre-
wieństwa Pater-Wilk-Filip-Mika-Krybus, zm. kapłanów i dusze w czyść-
cu cierpiące.

sobota 24 grudnia 2022 – Dzień powszedni
08:00 Za zm. Annę Tumulka, rodziców Marię i Józefa Perenc, Agnieszkę i

Wiktora Tumulka, 2 synów, szwagra Andrzeja Niestrój, Joachima Siedla-
czek, zm. z pokrewieństwa Tumulka-Krybus-Niestrój-Stuchły, zm. ka-
płanów, dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 25 grudnia 2022 – NARODZENIE PAŃSKIE
00:00 Pasterka w intencji Parafian.
08:00 .....................................................................................................................
10:30 W intencji Maksymiliana Gajda i Ignacego Jana Bajerskiego przyjmują-

cych sakrament chrztu świętego oraz ich rodziców i chrzestnych.
14:00 Nieszpory kolędowe.



Informacje duszpasterskie
18.12.2022 – 25.12.2022

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę w czasie pa-
sterki kolekta na Diecezjalną Fundację Obrony Życia, w czasie pozostałych
Mszy św. na bieżące potrzeby parafii. W ubiegłą niedzielę na opał zebraliśmy
8506,05 PLN oraz 20,60 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary
w kościele, przelewającym na konto parafialne i przez mikropłatności na stro-
nie internetowej parafii. Bóg zapłać również za ciągłą pomoc dla rodziny
Uchodźców z Ukrainy przebywających na plebanii.
Zapraszam dzisiaj o godz. 14:00 na nabożeństwo adwentowe z poświęce-
niem szopek i figurek Dzieciątka Jezus.
Do piątku zapraszam na codzienne roraty. Jak zawsze wszystkich uczestni-
ków rorat, również młodzież i dorosłych, zachęcam do przyniesienia ze sobą
światła, które jest znakiem naszego adwentowego czuwania. Audycja „Roraty
z Radiem Doxa” emitowana jest od poniedziałku do piątku o godz. 19:20.
W czwartek po roratach spotkanie formacyjne dla uczniów VIII kl. przygo-
towujących się do bierzmowania.
Kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do środy przez pół go-
dziny po Mszy św.

W piątek o godz. 18:00 okazja do uczestniczenia w nauce przedchrzcielnej.
Dzisiaj u Błękitnych Aniołów z Caritasu oraz w tygodniu w zakrystii można
nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (duża w cenie 15 zł, mała
w cenie 7 zł) oraz opłatki na wigilijny stół (dobrowolna ofiara).

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek

W środę rozpocznie się dekorowanie kościoła na Boże Narodzenie. Zapra-
szam chętnych do pomocy. W środę stawianie choinek będzie koordynował
Pan Joachim Wallach a dalsze strojenie w czwartek Pani Celina Kobza.

Okazja do przedświątecznej Spowiedzi św. codziennie pół godziny przed
Mszą św. oraz dodatkowo w czwartek i piątek od godz. 16:00 do 18:00. W
Wigilię po roratach okazja do spowiedzi do godz. 10:00.
W tym roku duszpasterskie odwiedziny kolędowe odbędą się normalnie po
dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Plan kolędy na drugiej stronie
gazetki.

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.


