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Święta Rodzina
Święto Świętej Rodziny zostało wprowadzone jako
obowiązujące w całym Kościele dopiero w 1920 roku. Swoje początki miało to święto w pobożności
prywatnej: wielu widziało w Świętej Rodzinie wzór
dla wszystkich rodzin chrześcijańskich. Nadto
wprowadzenie tego święta miało być reakcją na zagrożenia, na jakie narażone były rodziny od czasu
wybuchu rewolucji przemysłowej. Dzisiaj uważa się,
że rodzina to temat typowo katolicki. Kościół, jak
sądzi wielu chrześcijan, ma za zadanie chronić rodzinę. Ale niewielu znalazłoby się takich, którzy byliby gotowi zaakceptować jakąś nierealną sielankę rodzinną jako wzór godny naśladowania. Takiego sielankowego obrazu rodziny nadaremno by szukać w Ewangeliach. Może jedynie doskonale posłużyć za materiał w reklamie margaryny albo gorącego kubka.
Ewangelia bowiem o dwunastoletnim Jezusie w świątyni opowiada o
konflikcie, który może zdarzyć się także w naszych rodzinach. Z jednej
strony jesteśmy wzywani, aby rodzina była miejscem przeżywania wiary
chrześcijańskiej w miłości, ale z drugiej strony naszym pierwszym powołaniem jako chrześcijan nie jest rodzina, ale królestwo Boże. Funkcjonowanie w obydwu tych sferach nie musi prowadzić do nie dających się
usunąć sprzeczności, ale w konkretnych przypadkach może rodzić konflikty. Oczywiście, jesteśmy wzywani do chronienia więzi rodzinnych, ale
zarazem rodzina jest bezustannie zachęcana do umacniania swych więzi
mocą większej więzi z Bogiem. Z jednej strony wolno nam nasze małżeństwa i rodziny z wszystkimi problemami i niepowodzeniami powierzać opatrzności Bożej, ale z drugiej strony możliwe napięcie między rodziną i naśladowaniem Chrystusa musi być stale na nowo przeżywane w
świetle i w kontekście powołania do królestwa Bożego.

Zwyczaj za naukę

Z

Nowym Rokiem wiąże się wiele tradycji i
zwyczajów. Warto o nich, przynajmniej niektórych, wspomnieć. W tradycji polskiej, a
przede wszystkim ludowej, Nowy Rok był ściśle powiązany z obchodami cyklu świątecznego Bożego
Narodzenia. Z czasem Nowy Rok zaczęto traktować jako pewien przełom: przekroczenie granicy starego i nowego roku. Stąd przysłowie: „Jaki Nowy Rok, taki cały
rok”. Z tego też powodu starano się spędzić Nowy Rok
w zgodzie i radości, aby cały rok był szczęśliwy i wesoły.
W Nowy Rok należało wstać wcześnie rano, aby zapobiec ospałości i lenistwu
i umyć się w zimnej wodzie dla zdrowia i urody. Wierzono, że w Nowy Rok na stole powinien leżeć duży, nie napoczęty bochenek chleba, aby chleba i innego jadła
nie brakowało przez cały rok. Z tych samych względów przyrządzano obfity, świąteczny, noworoczny obiad.
W Nowy Rok przychodzili do domów kolędnicy z szopką, Herody i
„maszkary” zwierzęce. Nowy Rok był również dniem odwiedzin krewnych, sąsiadów i kawalerów. Wchodzący do domu goście i przede wszystkim przebierańcy noworoczni witali gospodarzy oracją, będącą jednocześnie powinszowaniem, zaczynającą się zwykle od słów: „Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy roczek”. Za życzenia, odwiedziny i występy wszyscy noworoczni goście, przebierańcy i kolędnicy
otrzymywali od gospodarzy kolędę (jedzenie, a także datki pieniężne). Wszystkie
składane sobie życzenia noworoczne były traktowane bardzo poważnie. Wierzono,
że mogą mieć rzeczywisty wpływ na ludzkie losy.
Tradycja życzeń noworocznych zachowała się do naszych czasów, zarówno na
wsi jak i w miastach. W formułach życzeń oraz nadrukach na noworocznych kartkach pocztowych powtarza się często, trudny do wytłumaczenia, staropolski zwrot
„Dosiego roku” lub „Do siego roku”, który może oznaczać życzenia tego właśnie
roku, szczęśliwego i dostatniego, lub doczekania sędziwych lat, czyli wieku Dosiego (od imienia żyjącej niegdyś, niezwykle długowiecznej Doroty, zdrobniale Dosi).
Wcześnie rano, przed wschodem słońca, kawalerowie robili różne psoty gospodarzom, zwłaszcza mającym na wydaniu córki: rozbierali wozy i wciągali je na
dach, chowali narzędzia, bębnili w okna lub smarowali je sadzą i farbą, zatykali kominy itp. Różnych psot (wymyślanych na poczekaniu) dopuszczali się także odwiedzający dom kolędnicy i w Nowy Rok były tolerowane nawet uciążliwe dla gospodarzy żarty i wybryki młodzieży. Uważano, że swoboda i wesołość panująca w Nowy Rok sprawią, że cały rok będzie szczęśliwy, wesoły i beztroski. Nowy Rok był
dniem różnych wróżb, przede wszystkim dotyczących pogody i urodzaju. Od Nowego Roku dnie stawały się dłuższe, stąd przysłowie: „Na Nowy Rok przybywa
dnia na barani (lub na kurzy) skok”. Obserwowano niebo i pogodę i wróżono z nich
o pogodzie i zależnym od niej urodzaju w nadchodzącym roku.
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08:00 Za zm. Ks. Józefa Gacka.
10:30 Za zm. Teodora i Elżbietę Nosiadek, rodziców, rodzeństwo z 2 stron, córkę Irenę Lasak, Annę Rzega, Wilhelma Römer, zm. kapłanów i siostry zakonne.
14:00 Nabożeństwo dziękczynno-błagalne na zakończenie Roku Pańskiego 2107.
poniedziałek 1 stycznia 2018 – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
10:30 W intencji Parafian.
14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Adeli Foltys z okazji 80. rocznicy urodzin.
wtorek 2 stycznia 2018 – Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. proboszcza z okazji urodzin.
środa 3 stycznia 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Annę i Józefa Krübus.
czwartek 4 stycznia 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Hiacynta Tumulka, rodziców Wiktora i Agnieszkę, syna Alojzego, synową Annę, Alojzego i Gertrudę Krufczyk, syna Józefa, pokrewieństwo i dusze w
czyśćcu cierpiące.
piątek 5 stycznia 2018 – Dzień powszedni
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
sobota 6 stycznia 2018 – O
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08:00 Za zm. kapłanów: Ks. Józefa Gacka i O. Mikołaja Wallach od Parafian.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny Marek z okazji 80. rocznicy urodzin.
Po Mszy św. rozesłanie kolędników i Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola
w Brzeźnicy
niedziela 7 stycznia 2018 – C
P
07:30 Za zm. Henryka i Helenę Górecki, Floriana i Elżbietę Kirchniawy, Agnieszkę
Kirchniawy, Józefa i Jadwigę Krybus, zm. dzieci, Wiktora i Martę Górecki, Marię i Franciszka Kusidło, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Jadwigę i Jerzego Pater, Józefa Szryt oraz za
zm. z pokrewieństwa Pater, Reichel, Szryt, Mrozek.
10:30 Za zm. rodziców Marię i Wilhelma Muszalik, córkę Krystynę, Annę i Alfonsa
Przybyła, Anielę i Henryka Rzytki, Józefa Wycisk, Maksymiliana Mika, zm. z
pokrewieństwa Muszalik-Przybyła i dusze w czyśćcu cierpiące.

Informacje duszpasterskie
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Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii, a w sobotę, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, kolekta na misje. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W czasie Pasterki na Fundację
Ochrony Życia zebraliśmy 1117,40 PLN i 1 €, natomiast w II. Święto Bożego Narodzenia na Wydział Teologiczny UO zebraliśmy 655,40 PLN i 4
€. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.
Dzisiaj na godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo dziękczynnobłagalne na zakończenie Roku Pańskiego 2017. Za odśpiewanie
dziękczynnego Te Deum można uzyskać odpust zupełny.
W Nowy Rok po Mszy św. o godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo w
intencji pokoju. Przypominam też, że Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi jest świętem nakazanym, z obowiązkiem uczestniczenia we
Mszy św. W tym dniu dla śpiących dłużej Msza św. o godz. 14:00. Nie będzie natomiast Mszy św. o godz. 08:00.
W piątek po mszy św. porannej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana
Jezusa w pierwszy piątek miesiąca.
W sobotę Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Po
Mszach św. błogosławieństwo kredy, kadzidła i wody. W tym dniu
również po Mszy św. o godz. 10:30 rozesłanie kolędników misyjnych i Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola w Brzeźnicy. W
Raciborzu natomiast o godz. 14:00 spod kościoła pw. św. Mikołaja wyruszy Orszak Trzech Króli.
W przyszłą niedzielę na godz. 12:00 Zarząd Koła Mniejszości Niemieckiej
w Grzegorzowicach zaprasza na spotkanie świąteczno-noworoczne do
domu przyjęć Victoria w Łanach. Szczegóły na plakacie w gablotce.
Dla tych, którzy nie mogą przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie, będzie kolęda dodatkowa w niedzielę, 21 stycznia, od godz. 15:00.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie bezpośrednio po Mszach św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy
posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (05.01, godz.
18:00)proszę następne rodziny z kolejki: Kałuża Grażyna, Kałuża Justyna,
Kurek Sylwia, Kurek Katarzyna, Dańko Klaudia i Kocur Teresa; a w piątek za 2 tygodnie (12.01, godz. 18:00) Kiszka Karina, Wowrek Katarzyna,
Wowrek Teresa, Mraczny Beata, Gąsior Marcelina i Korycik Helena.

