
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,

na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:

Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

Iz 9,5

Proroctwo Izajasza się spełniło: Bóg wszedł w nasz podzielo-
ny i pełen konfliktów świat jako Książę Pokoju. Niech to Boże
Narodzenie przyniesie pokój – prawdziwy Pokój, który od Boga
pochodzi, którego nie może dać ten świat: Pokój Serca. On przy-
chodzi jako dziecko, które nie jest dla nikogo zagrożeniem, ale
wszystkich gromadzi wokół siebie: bogatych i biednych, wy-
kształconych i prostych, z bliska i z daleka, wielkich i małych.
Każdy może przyjść do Niego i każdy zostaje przyjęty – tu nikt
nie jest obcy, nikt nie jest intruzem.
 Życzę Wam, abyście otwierając serca na Bożą Dziecinę, do-
świadczali tego głębokiego Pokoju Serca. Niech wysłuchane z
wiarą Słowo Boże i przyjęte Ciało Chrystusa uzdolni Was do
przebaczenia doznanych w minionym roku krzywd oraz pomno-
ży pragnienie szczerego spotkania z bliskimi przy stole świątecz-
nym. Szczęść Boże na piękne świętowanie! ks. proboszcz
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Zachęta Biskupa Opolskiego
do przyjęcia kolędowej wizyty duszpasterskiej.

Sens i wartość kolędowania

Okres Bożego Narodzenia to czas kolędowych odwiedzin duszpasterzy w domach wier-
nych. W ostatnich dwóch latach, ze względu na zastosowane środki ostrożności związane z
epidemią, tradycyjna forma tych odwiedzin została zmieniona. Spotykaliśmy się na wspólnej
modlitwie i kolędowaniu w naszych świątyniach, a otrzymane tam błogosławieństwo zanosi-
liśmy do naszych domów. Zachowując nadal konieczną ostrożność, możemy w tym roku po-
wrócić do uświęconej wielowiekową praktyką tradycji kolędowania, która zawiera całe bo-
gactwo treści.

Ewangelista Mateusz przekazuje, że mędrcy ze Wschodu „otrzymawszy we śnie nakaz,
żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny” (Mt 2,12). Natomiast
jedna z legend opowiada, że w drodze powrotnej zaglądali do mijanych domostw, przekazy-
wali domownikom radosną nowinę o tym, co widzieli i słyszeli. Gdy w końcu wrócili do ro-
dzinnych stron, zrezygnowali z władzy i rozdali cały swój majątek. Żyjąc z jałmużny, resztę
życia poświęcili głoszeniu Ewangelii o Bożym Dzieciątku. Gdy na te ziemie przybył Apostoł
Tomasz, już z radosną nowiną o Zmartwychwstałym, podobno sędziwych Mędrców-
Ewangelistów ochrzcił, a następnie wyświęcił na biskupów.

To jest tylko legenda. W starożytności Kościoła cieszyła się jednak tak wielką popular-
nością, że to właśnie ona legła u podstaw rozwoju tradycji kolędowania. W okresie Bożego
Narodzenia ksiądz, dawniej z kościelnym i organistą, w niektórych stronach z całą świtą ko-
lędników, dziś z ministrantami, zagląda do domów powierzonych mu wiernych i zwiastuje
im radość wielką, że narodził się nam Zbawiciel. Kolęda jest więc nade wszystko zwiastowa-
niem Dobrej Nowiny; nawiązuje do legendy, ale w swej istocie stanowi przedłużenie Chry-
stusowego posłania 72 uczniów „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść za-
mierzał” (por. Łk 10,1-12).

W znakowaniu drzwi naszych domów kredą poświęconą w uroczystość Trzech Króli
trzeba widzieć wyraźne nawiązanie do starotestamentalnego oznaczenia żydowskich domów
krwią baranka paschalnego. Dla Anioła Śmierci przechodzącego przez ziemię egipską był to
wyraźny znak, że w tym domu mieszka członek Narodu Wybranego, wyznawca Jedynego
Boga Jahwe i w tak oznakowanych domostwach nie dotykał śmiercią tego, co pierworodne
(por. Wj 12,13.21-23).

W takim też celu nasi ojcowie w uroczystość Objawienia Pańskiego przyniesioną
z kościoła poświęconą kredą kreślili granice swoich zagród, pól i łąk; rogi zabudowań i za-
gród nawet okadzano. Podobnie kolędowe pisanie na drzwiach poświęconą kredą jest szcze-
gólną formą ludzkiego wołania skierowanego do Boga, aby w rozpoczynającym się nowym
roku wejrzał litościwie na swe dzieci, na ich domy, mieszkania i cały dobytek, aby bronił
swoich wyznawców od złego. Jest to równocześnie swoistego rodzaju wyznanie wiary. Jak
Żyd znakujący próg i odrzwia swego domu przyznawał się do Narodu Wybranego, tak chrze-
ścijanin przyjmujący kolędę, daje świadectwo swej przynależności do nowego ludu Bożego.
Pozostawiony na drzwiach kolędowy zapis oznajmia: Oto mieszkanie chrześcijan. […]
Kolędnicy pozostawiają więc po sobie trochę brudu na dywanie, obrazek, ale nade wszystko
błogosławieństwo Boże na cały rok i Radosną Nowinę o Zbawicielu. Mamy szczególną oka-
zję do wyznania wiary; jest to czas wspólnej modlitwy i spotkania rodziny z duszpasterzem.
Naprawdę wiele dobrego i Bożego!

Wykorzystajmy jak najlepiej czas odwiedzin kolędowych do odbudowania nadszarpnię-
tych epidemicznym dystansem więzi wiernych z duszpasterzem, do szczerej rozmowy i ser-
decznego spotkania, wreszcie do wspólnej modlitwy o pokój i błogosławieństwo dla naszych
rodzin, dla Kościoła, Ojczyzny i dla całego świata.

bp  Andrzej Czaja



Porządek nabożeństw
25.12.2022 – 01.01.2023

niedziela 25 grudnia 2022 – NARODZENIE PAŃSKIE
00:00 Pasterka W intencji Parafian.
08:00 Za wstawiennictwem Matki Bożej za dusze w czyśćcu cierpiące i za-

marłych Parafian.
10:30 W intencji Maksymiliana Gajda i Ignacego Jana Bajerskiego przyjmu-

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

poniedziałek 26 grudnia 2022 – Ś . S , 
08:00 Za zm. ojców Ernesta Marek i Ryszarda Wojnarskiego. Po Mszy św.

poświęcenie owsa.
10:30 Za zm. Adelajdę Mika w 1. rocznicę śmierci. Po Mszy św. poświęcenie

owsa.
wtorek 27 grudnia 2022 – Ś . J , A
07:00 Za wstawiennictwem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych o zdrowie

i Boże błogosławieństwo dla dzieci. Po Mszy św. poświęcenie wina
św. Jana.

środa 28 grudnia 2022 – Ś  M , 
09:00 W intencji dzieci naszej Parafii o Boże błogosławieństwo i opiekę

Aniołów Stróżów. Po Mszy św. błogosławieństwo dzieci.

czwartek 29 grudnia 2022 – Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
07:00 .................................................................................................................

piątek 30 grudnia 2022 – Ś  R  J  M   J
07:00 .................................................................................................................

sobota 31 grudnia 2022 – Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
16:00 Msza św. na zakończenie roku w intencji Parafian.

niedziela 1 stycznia 2023 – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
10:30 W intencji Parafian o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku.
14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny Marek z okazji 85 rocz-
nicy urodzin.



Informacje duszpasterskie
25.12.2022 – 01.01.2023

Dzisiaj w czasie pasterki kolekta na Diecezjalną Fundację Obrony Życia, w
czasie pozostałych Mszy św. na bieżące potrzeby parafii. Jutro kolekta na Wy-
dział Teologiczny w Opolu. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Du-
chowne i diecezjalne instytucje. 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.

Dzisiaj na godz. 14:00 zapraszam serdecznie na nabożeństwo kolędo-
we. Wspólnym śpiewem kolęd chcemy zakończyć dzień świętowania
Uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Jutro święto św. Szczepana, męczennika – po Mszach św. błogosławieństwo
owsa. We wtorek święto św. Jana Ewangelisty, po Mszy św. błogosławień-
stwo wina. W środę święto św. Młodzianków, męczenników, po Mszy św. (o
godz. 09:00) w intencji wszystkich dzieci naszej parafii indywidualne błogo-
sławieństwo za wstawiennictwem świętych młodzianków.

Od wtorku rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny kolędo-
we. W tym roku wracamy do tradycyjnej formy z odwiedzina-
mi w każdym domu, którego mieszkańcy sobie tego życzą. Za-

praszam do wspólnej modlitwy o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny w
nowym roku. Na przyjęcie kolędy proszę przygotować biały obrus z krzyżem
i świecami oraz wodę święconą. Uczniowie przygotują zeszyt z religii do
wglądu. Proszę o wyłącznie radia/telewizora oraz zamknięcie w innym po-
mieszczeniu zwierząt domowych, jeśli mogą przeszkadzać w modlitwie. Go-
spodarza domu proszę o oczekiwanie na księdza przy wejściu na posesję (jeśli
to nie możliwe, proszę posłać jednego z ministrantów). Ofiary złożone w cza-
sie kolędy będą przeznaczone na remonty i inwestycje w naszej parafii (IV
zbiórka kwartalna). W czasie trwania kolędy Msze św. w tygodniu będą rano.

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu nieczynna. W razie ko-
nieczności, proszę o wcześniejsze umówienie wizyty.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim, któ-
rzy przyszli ustawić choinki, stajenkę i udekorować kościół na Święta.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali 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.


