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Celebrowane dziś Święto Chrztu Pańskiego jest zachętą do wspinania się
z pomocą Ducha Świętego na najwyższe szczyty wiary, aż osiągniemy świę-
tość. Podczas chrztu w wodach Jordanu dokonało się przejście od chrztu Jana
Chrzciciela, opartego o symbol wody, do chrztu Jezusa w Duchu Świętym i
ogniu. Ten sam Duch, który zstąpił na Jezusa nad Jordanem, jest głównym ar-
chitektem naszego chrztu, czyli pierwszego doświadczenia Bożego miłosier-
dzia w naszym życiu. To dzięki Jego łasce otrzymaliśmy „nowe życie w
Chrystusie”, wolne od grzechu i śmierci. I staliśmy się umiłowanymi dziećmi
Boga, w których Ojciec niebieski ma upodobanie [warto przypomnieć sobie
datę swojego chrztu i pamiętać o niej każdego roku]. To Duch Święty znisz-
czył w nas grzech pierworodny. On wyzwolił nas spod władzy ciemności
grzechu i przeniósł do królestwa światła, czyli królestwa miłości, prawdy i
pokoju. I to moc Ducha umożliwia nam naśladowanie Jezusa, a więc upodab-
nianie się do Niego w życiu codziennym przez miłość i solidarność z bliźni-
mi.

Wiara katolicka stała się udziałem naszej Ojczyzny w 966 roku. Dzisiej-
sze Święto jest również okazją do wdzięczności Bogu za natchnioną decyzję
naszego pierwszego władcy – księcia Mieszka I, która zaowocowała na Wiel-
kanoc 966 roku przyjęciem chrztu przez tworzący się naród i państwo. Każdy
z nas należy do tej wspólnoty. I od naszego osobistego zaangażowania w wia-
rę zależy najpierw nasze zbawienie, dalej przyszłość wiary w naszych rodzi-
nach, społecznościach i w całej Polsce.

Dzień chrztu to także najważniejsze wydarzenie w życiu ucznia Chrystu-
sa. Wyraźmy więc Bogu dziś szczególną wdzięczność za ten dar. I prośmy
Jezusa, by dał nam moc Ducha Świętego do życia zgodnego z tajemnicą
chrztu, czyniąc nasze świadectwo wiary wobec świata jeszcze mocniejszym i
skuteczniejszym. Będzie to możliwe, jeśli wsłuchamy się w radę, a jednocze-
śnie wielokrotną zachętę  papieża Franciszka: „codziennie czytajcie kawałek
Ewangelii, fragment, aby lepiej poznać Jezusa i w ten sposób sprawić, że po-
znają Go inni. Zawsze noście mały egzemplarz Ewangelii przy sobie”.





Porządek nabożeństw
08.01.2023 – 15.01.2023

niedziela 8 stycznia 2023 – Święto Chrztu Pańskiego
08:00 Za zm. Henryka i Helenę Górecki, Floriana i Elżbietę Kichnia-

wy, Agnieszkę Kirchniawy, Józefa i Jadwigę Krybus, zm. dzie-
ci, Wiktora i Martę Górecki, Marię i Franciszka Kusidło, po-
krewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

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

poniedziałek 9 stycznia – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) ...............................................................................
wtorek 10 stycznia 2023 – Św. Antoniego, opata
07:00 (recytowana) ...............................................................................
środa 11 stycznia 2023 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) O zdrowie i błogosławieństwo Boże.
czwartek 12 stycznia 2023 – Św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa
07:00 (recytowana) ...............................................................................
piątek 13 stycznia 2023 – Dzień powszedni
07:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 90 rocz-
nicy urodzin.

sobota 14 stycznia 2023 – Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
17:00 (dwujęzyczna) Za zm. Martę Sztuka w 1. rocznicę śmierci.
niedziela 15 stycznia 2023 – III Zwykła
08:00 .....................................................................................................
10:30 Za zm. Annę i Dominika Pytlik, rodziców z obu stron, rodzeń-

stwo, zm. z rodziny Komorek, siostrę zakonną Pacyfikę Kry-
bus, zm. z pokrewieństwa, poległych na wojnie i dusze w
czyśćcu cierpiące.



Informacje duszpasterskie
08.01.2023 – 15.01.2023

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na
opał. W uroczystość Objawienia Pańskiego na Misje zebraliśmy 1 963,80
PLN. 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.
Składam serdeczne „Bóg zapłać!”  wszystkim,  którzy  modlili  się za  mnie,
składali życzenia i okazywali życzliwość z okazji moich urodzin.
Dzisiaj o godz. 15:00 w parafii św. Paschalisa w Raciborzu-Płoni (parafia O.
Franciszkanów) odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Dominiki i Janusza
Żyłki. Ojcowie Franciszkanie serdecznie zapraszają.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny po
Mszy św.

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.
21.01 (sobota) w godz. 15:00-18:00 w salce parafialnej Błękitnie Anioły z Pa-
rafialnego Zespołu Caritas organizują Bal Karnawałowy z okazji dnia Babci i
Dziadka. Zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków oraz wnuków w wieku 4-
12 lat. W programie zabawy integracyjne, ruchowe, zagadki i konkursy z na-
grodami. Nie zabraknie również czegoś na ząb: zadbamy o pizzę, ciasto, na-
poje, soki i kawę. Dzieci mogą również „zaadoptować” kogoś z seniorów na
dziadka lub babcię. O oprawę muzyczną i prowadzenie postara się DJ Paweł
K. Mile widziane przebrania. Z tyłu kościoła na stolikach jest wystawiona li-
sta do zapisów dla chętnych do udziału w zabawie. Można się zapisywać do
19.01. Chęć udziału można też zgłosić u dowolnego członka Stowarzyszenia,
albo w kancelarii parafialnej. Wstęp, jak zwykle, bezpłatny!
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek

Terminy czuwań dla młodzieży w 2023 roku: 14 stycznia, 18 lutego, 11 mar-
ca, 15 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca. Czuwania nadal będą miały charakter
przygotowania do ŚDM i będą w oparciu o orędzie.

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.


