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D  P

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni
oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech
zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”.

Współczesny świat uczy nas wielu technik: od składania origami przez
projektowanie ładnych plakatów w komputerze aż po czynności, które mogą
uratować życie komuś, kto obok nas będzie nieprzytomny. Coraz częściej
spotykamy się też z różnymi zabiegami czy sztuczkami związanymi z komu-
nikacją międzyludzką. Irytuje nas wykorzystywanie tej wiedzy przez twór-
ców reklam. Jednocześnie mamy świadomość, że w wielu sytuacjach kryzy-
sowych to terapeuta posiadający umiejętności zaczerpnięte ze współczesnej
psychologii jest w stanie uratować niejedno małżeństwo czy niejedno życie.

O ile możemy doskonalić sposoby porozumiewania się, te same treści
ubierać w inne słowa i gesty, o tyle nie jesteśmy w stanie nauczyć się
„techniki” życia w pokoju. Tu nie zadziała: „Zrób to, albo tamto, a już nie bę-
dziecie się kłócić”. Dlatego Słowo Boże przypomina nam, że to Pan „obdarza
pokojem”. Nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo zgoda idzie w parze z Bo-
żym błogosławieństwem. Jeśli jesteś pobłogosławiony, to jesteś zdolny do
życia w zgodzie, które nie jest tylko martwym kompromisem, który nie zado-
wala żadnej ze stron, ale które wyrasta z głębokiego pokoju serca.

Jak otworzyć się na Boże błogosławieństwo i pokój? Trzeba zacząć od
szukania Boga. Jeśli w 2023 roku szukać będziemy przede wszystkim siebie,
chcąc aby wszystko było „po mojemu”, to narażamy się na chroniczną nerwi-
cę. Zaś „kto szuka, znajduje”. Oby w rozpoczynającym się roku tego szuka-
nia nawet przez chwilę nam nie zabrakło.

* * *

Wszystkim Parafianom na cały Nowy Rok Pański 2023
życzę więc owocnego szukania Boga,

bo On każdego, kto go znajdzie obdarza Pokojem,
Pokojem serca, którego ten świat dać nie może.





Porządek nabożeństw
01.01.2023 – 08.01.2023

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.

poniedziałek 2 stycznia 2023 – Św. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu
17:00 Za zm. Małgorzatę Wolnik w rocznicę śmierci, matkę Łucję Piperek i

dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 3 stycznia 2023 – Dzień powszedni

07:00 .................................................................................................................

środa 4 stycznia 2023 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Józefa Walach w rocznicę śmierci, rodziców Ka-

rola i Otylię Walach, Aleksję i Antoniego Krettek, dziadków z dwóch
stron, zm. kapłanów i siostry zakonne oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 5 stycznia 2023 – Dzień powszedni

07:00 .................................................................................................................
piątek 6 stycznia 2023 – OBJAWIENIE PAŃSKIE
08:00 Za zm. Edmunda Gans w 30 dni po śmierci.
10:30 Za zm. Jana Świerczyńskiego w 30 dni po śmierci.

sobota 7 stycznia 2023 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różań-

cowych.
niedziela 8 stycznia 2023 – Ś  C  P
08:00 Za zm. Henryka i Helenę Górecki, Floriana i Elżbietę Kichniawy,

Agnieszkę Kirchniawy, Józefa i Jadwigę Krybus, zm. dzieci, Wiktora i
Martę Górecki, Marię i Franciszka Kusidło, pokrewieństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące.

10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. proboszcza z okazji 50
rocznicy urodzin.



Informacje duszpasterskie
01.01.2023 – 08.01.2023

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W uroczy-
stość Objawienia Pańskiego kolekta na Misje. W przyszłą niedzielę kolekta na
bieżące potrzeby parafii. W ubiegłą niedzielę, w czasie pasterki, na Diecezjal-
ną Fundację Obrony Życia zebraliśmy 1 292,25 PLN, natomiast na Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 26.12 zebraliśmy 2033,00 PLN oraz
10,30 EUR. Serdeczne „Bóg zapłać!” składającym ofiary w kościele, przele-
wającym na konto parafialne i przez mikropłatności na stronie internetowej
parafii. Bóg zapłać również za ciągłą pomoc dla rodziny Uchodźców z Ukrai-
ny przebywających na plebanii.
Na zakończenie roku jak zwykle podaję statystykę parafialną (w nawiasach
liczby z roku 2021): Chrzest – 12 (11), Bierzmowanie – 27 (0), I Komunia
św. – 21 (11) Małżeństwo – 4 (5), Pogrzeby – 25 (23).
Jutro kończę 50 lat. W duchu wdzięczności za dar życia i powołania kapłań-
skiego zapraszam do wspólnego dziękczynienia i świętowania, które odbędzie
się w dwóch etapach: jutro na godz. 18:00 do domu weselnego Wiktoria w Ła-
nach zapraszam moją rodzinę i krewnych oraz Radnych Parafialnych, Organi-
stów, Szafarzy i Kościelnych (z małżonkami). W przyszłą niedzielę na o godz.
10:30 do kościoła zapraszam moją drugą, parafialną rodzinę na Mszę św.
dziękczynną w mojej intencji.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny po
Mszy św.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) ulicami Raciborza przej-
dzie Orszak Trzech Króli. Wyruszy trzema strumieniami: ze św. Mikołaja
(14:00), z Matki Bożej (13:45) i z NSPJ (14:15), które spotkają się ok. 14:30
na parkingu Szkoły Muzycznej i wspólnie przejdą na Rynek, gdzie ok. 14:50
odbędzie się Pokłon Trzech Króli i wspólne kolędowanie z orkiestrą.
14.01.2023 r. w klubie „Strefa” w Raciborzu na ulicy Żółtkiewskiego 22  w
godzinach 09:00-18:30 odbędą się warsztaty dla ojców, którzy pragną do-
brych relacji ze swoimi dziećmi, opartych na miłości i dyscyplinie pt.
„Nieprzeciętny Tata”. Koszt to 50 zł. Zachęcam do udziału.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły

W czwartek od godz. 09:00 będę odwiedzał chorych. Zapisy w zakrystii i
kancelarii parafialnej.

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

czwartek (wyjątkowo ze względu na Uroczystośc Objawienia Pańskiego) pro-
simy następne rodziny z kolejki.


