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Naród wybrany to nie tylko Izrael, ale i my wszyscy skupieni w Kościele Chrystu-
sowym. Czy aby na pewno? Przecież Bóg objawił się nam, jako bezbronne dziecko,
wzbudzając we wszystkich pokoleniach chrześcijan nie tylko podziw, ale i czułość, nie
tylko wdzięczność, ale i miłość, nie tylko radość, ale i uwielbienie. Uwielbienie, które
staramy się w każdym czasie, nie tylko w okresie po Bożym Narodzeniu, wyrażać mo-
dlitwami, kolędami, pastorałkami, częstszym uczestnictwem w mszy, a – co najważ-
niejsze – w Eucharystii.

To uświadamia nam na nowo bliskość Boga, który stał się człowiekiem i słabym
dzieciątkiem. Ale w świecie nierzadko bywa odmiennie, inaczej. I chociaż dzisiaj św.
Paweł, zwracając się do Koryntian, a tym samym pośrednio do nas, uświadamia nam
nasze powołanie do świętości oraz zapewnia, że Pan nasz, Jezus Chrystus, będzie w
tym dążeniu każdego umacniał, to nie zawsze owo powołanie jest umiejętnie odczyty-
wane przez ludzi. Czasami jest tak, że płomień powołania jest gaszony, powodując
wręcz odwrotne stany emocjonalne. Nie gaśmy płomienia świętości, nie gaśmy sensu
powołania. Wydaje się to ważne i wymaga naszej głębokiej refleksji.

Ewangelia prowadzi nas nad brzegi Jordanu, gdzie Jan Chrzciciel przygotowuje
ludzi do spotkania z Jezusem, który rozpoczynał swą publiczną działalność. To, co czy-
ni Jan, jest przez jednych zauważane, doceniane, a przez innych gaszone, tłumione.
Dobrze rozumie to Chrzciciel wołając: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świa-
ta” (J1,29b), gdy zauważa Chrystusa zbliżającego się do Jordanu. Dla ludzi, którzy
znali ofiarę baranka związaną z nocą wyjścia Izraela z niewoli egipskiej, słowa te były
szczególnie dobrze zrozumiałe. To wskazówka dla nas, dla tych, którzy chcą dążyć do
świętości, dla tych, którzy wbrew przeszkodom, wbrew trudom, pragną kroczyć dalej
drogą, którą im wyznaczył Jezus Chrystus. Bo przecież głównym naszym zadaniem
jest właśnie dążenie do świętości, czyli pełnienie woli Bożej. A to wymaga pracy nad
sobą, solidnej pracy, wyrzeczeń, wiernego wypełniania prawa Bożego i wskazań
Ewangelii. Tym, którzy taką drogą podążają, sam Jezus daje radość i pokój, siłę i moc
pokonywania trudności.

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” – te słowa słyszymy, gdy mamy
się zbliżyć, aby przyjąć do naszych serc Chrystusa w Komunii eucharystycznej. To
nam pozwala uświadomić sobie, kto jest przyczyną zgładzenia grzechów i w czyim
imieniu następuje odpuszczenie grzechów. Starajmy się te słowa nie tylko zapamiętać,
ale także zrozumieć, by uświadomić sobie, jaką przyszłość możemy wspólnie wypra-
cować.

Piotr Blachowski
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niedziela 15 stycznia 2023 – II Zwykła
08:00 W intencji Parafian.
10:30 Za zm. Annę i Dominika Pytlik, rodziców z obu stron, rodzeństwo,

zm. z rodziny Komorek, siostrę zakonną Pacyfikę Krybus, zm. z po-
krewieństwa, poległych na wojnie i dusze w czyśćcu cierpiące.

poniedziałek 16 stycznia 2023 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. z rodziny, zm. kapłanów, siostry zakonne i du-

sze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 17 stycznia 2023 – Św. Antoniego, opata

07:00 (recytowana) …………………………………………………………
środa 18 stycznia 2023 – Dzień powszedni

07:00 (recytowana) ........................................................................................
czwartek 19 stycznia 2023 – Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

07:00 (recytowana) ........................................................................................
piątek 20 stycznia 2023 – Dzień powszedni

17:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej
Matki Bożej. (przełożona z 18.01 ze względu na kolędę)

sobota 21 stycznia 2023 – Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
17:00 Za zm. Helenę Tumulla w 30 dni po śmierci.

niedziela 22 stycznia 2023 – III Zwykła
08:00 Za zm. Teresę i Jana Wolnik, rodziców z obu stron, synową Małgo-

rzatę Wolnik, Eryka Harnasz i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. rodziców Marię i Wilhelma Muszalik, Annę i Alfonsa Przy-

była, Krystynę i Waldemara Zimny, Józefa Wycisk, Anielę i Henryka
Rzytki, Maksymiliana Mika, zm. z pokrewieństwa Muszalik-
Przybyła

14:00
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Dzisiaj kolekta na  opał. W przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby pa-
rafii. 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.
Za tydzień o godz. 14:00 w naszej parafii odbędzie się koncert kolęd w 
wykonaniu Chóru Żeńskiego Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej 
Opolienses Puelle Cantates. Szczegóły na plakacie w Gablotce oraz na profilu 
Facebook naszej parafii.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół godziny po
Mszy św.
„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” – pod takim hasłem, od 18 do 25
stycznia, obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Obchody
poprzedza Dzień Judaizmu obchodzony w Polsce 17 stycznia. Natomiast 26
stycznia, Kościół katolicki w Polsce obchodzić będzie 23. Dzień Islamu.
Już w najbliższą sobotę, 21.01, w godz. 15:00-18:00 w salce parafialnej Błę-
kitnie Anioły z Parafialnego 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, za-
gadki i konkursy z nagrodami. Nie zabraknie również czegoś na ząb: zadbamy
o pizzę, ciasto, napoje, soki i kawę. Dzieci mogą również „zaadoptować” ko-
goś z seniorów na dziadka lub babcię. O oprawę muzyczną i prowadzenie po-
stara się DJ Paweł K. Mile widziane przebrania. Z tyłu kościoła na stolikach
jest wystawiona lista do zapisów dla chętnych do udziału w zabawie. Można
się zapisywać do 19.01 (czwartek). Chęć udziału można też zgłosić u dowol-
nego członka Stowarzyszenia, albo w kancelarii parafialnej. Wstęp, jak zwy-
kle, bezpłatny!
Siostry Franciszkanki Szpitalne zapraszają na kolejny dzień skupienia dla
dziewcząt od 13. roku życia, który odbędzie się 21 stycznia br. w klasztorze
sióstr w Opolu (ul. Prószkowska 72). Rozpoczęcie o 9.00, zakończenie ok.
16.00. Szczegółowe informacje na plakacie w gablotce i na naszym profilu
Facebook.
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.

styra


