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ZMIANA
Zmiana kierunku albo zmiana punktu wi-

dzenia. Porzucić ciemną, bagnistą drogę, a wejść
na jasną i suchą. Nauczyć się nie zamartwiać wła-
snymi troskami, żeby zająć się kłopotami innych.
Odejść od uporczywego wypatrywania tego, co ne-
gatywne i przytłaczające, żeby skierować wzrok na
to, co cudowne i pełne nadziei. Nawrócenie nie ma
nic wspólnego z udręką spowodowaną tym, co się
porzuca. Jest wielką radością. Spokojnym, jasnym
momentem, w którym objawia się światłość. Wiel-
ka światłość. W którym się czuje, że wszystko jest
dobrze. Tu, gdzie jestem, już dawno nastało króle-
stwo Boże.

„I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim". Co skłania ludzi do
radykalnej zmiany swego życia? Często jakiś kryzys spowodowany na
przykład chorobą, utratą ukochanej osoby albo jakieś inne ciężkie czy
głęboko poruszające doświadczenie. Doznania tego rodzaju mogą tak ra-
dykalnie zmienić nastawienie do życia, ludzi i świata, że niektórzy zasta-
nawiają się nad całym swoim życiem i od nowa zaczynają je kształtować.
Inni, którzy swoje życie dotąd odczuwali jako bezsensowne, szukają no-
wego sensu życia i podążają zupełnie nowymi drogami. Wewnętrzna goto-
wość wraz  z  jakimś zewnętrznym  bodźcem  mogą stać się impulsem  do
zrobienia takiego kroku, który jednak wymaga i tak wiele odwagi.

Trudno nam odgadnąć motywy, jakimi kierowali się pierwsi ucznio-
wie Jezusa. Co mogło ich skłonić do spontanicznego pójścia za Jezusem?
Niezależnie, z jakiego powodu poszli za Nim, z pewnością cechowała ich
pewna otwartość na zmianę swego dotychczasowego życia. To dlatego po-
ruszyły ich słowa Jezusa o królestwie Bożym, Jego dobra nowina, Jego
zachęta: „Pójdźcie, chodźcie za Mną”. Co więcej, na te właśnie Jego słowa
czekali. Wewnętrznie musieli już być przygotowani, chociaż może o tym
aż do tego krytycznego momentu sami w ogóle  nie  wiedzieli.  I  odważnie
zdecydowali się na ten radykalny krok. Nie powinniśmy wykluczyć, że i w
naszym życiu coś takiego może się wydarzyć...



Nasza parafia w liczbach
W czasie tegorocznych odwiedzin duszpasterskich została
zaktualizowana kartoteka parafialna, w której przechowywa-
ne są podstawowe informacje o wszystkich parafianach. Oto ogólny obraz
naszej parafii w liczbach:

Parafia liczy obecnie 1275 osób, które żyją w 418 rodzinach (z tym, że ja-
ko osobna rodzina są traktowane również osoby żyjące samotnie). W para-
fii jest 346 domów. 398 rodzin przyjęło kolędę.
W parafii żyje 367 mężczyzn, 442 kobiety, 243 chłopców i 223 dziewczę-
ta).

W rozbiciu na poszczególne wioski liczby te przedstawiają się następująco:
· Brzeźnica: 131 rodzin, 116 domów, 408 osób (109 mężczyzn, 143 ko-

biety, 87 chłopców i 69 dziewczyn);
· Grzegorzowice: 144 rodziny, 114 domów, 438 osób (137 mężczyzn,

146 kobiet, 84 chłopców i 71 dziewczyn);
· Ligota Książęca: 40 rodzin, 33 domy, 132 osoby (35 mężczyzn, 48 ko-

biet, 28 chłopców i 21 dziewczyn);
· Łubowice: 103 rodziny, 83 domy, 297 osób (86 mężczyzn, 105 kobiet,

44 chłopców i 62 dziewczyny);
Najstarsza Parafianka liczy 94 lata a najstarszy Parafianin 93 lata.
63 Parafian pracuje regularnie za granicą. Z czego prawie połowa w
Niemczech. Pozostałe kraje, w których pracują nasi Parafianie to: Austria,
Belgia, Czechy, Dania, Holandia, Włochy, Szwecja.
Powyższe dane należy oczywiście traktować orientacyjnie, gdyż zawsze
mogą się zdarzyć pomyłki i nieścisłości. Przedstawiają jednak ogólny ob-
raz naszej parafii.
Przy tej okazji chciałbym również złożyć serdeczne podziękowania wszyst-
kim rodzinom, które życzliwie przyjęły kolędę. Dziękuję za dobre słowa,
przyjazną atmosferę oraz życzliwe uwagi, suges e i ciekawe pomysły, któ-
re padały z Waszych ust. Dziękuję również za konstruktywną krytykę.
Szczególnie dziękuję w imieniu swoim i ministrantów tym, którzy nas wozi-
li oraz przygotowali poczęstunki w czasie kolędy.



Porządek nabożeństw
21.01.2018 – 28.01.2018

niedziela 21 stycznia 2018 – III Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Józefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, Franciszka i Fran-

ciszkę Kachel, zm. dzieci, synową, zięciów oraz za zm. z rodzin Wycisk,
Kachel.

10:30 Za zm. Annę i Dominika Pytlik, rodziców Pytlik-Krybus, rodzeństwo, Ery-
ka Kara, rodziców, zm. z rodziny Komorek, zm. kapłanów, siostry zakonne
i dusze w czyśćcu cierpiąc.

14:00 Nabożeństwo z poświęceniem i wręczeniem modlitewników dzieciom
pierwszokomunijnym.

poniedziałek 22 stycznia 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Edwarda Dudys w 30 dni po śmierci, jego zm. żonę Zofię i rodzi-

ców z obu stron.

wtorek 23 stycznia 2018 – Dzień powszedni
17:00 Intencja wolna …………………………………………………………..….

środa 24 stycznia 2018 – Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
07:00 Za zm. męża Jana Garbas oraz zm. z rodzin Kszuk, Garbas, Fiołka, Pytlik,

zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

czwartek 25 stycznia 2018 – N  . P , A
17:00 Intencja wolna …………………………………………………………..….

piątek 26 stycznia 2018 – Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów
17:00 Intencja wolna …………………………………………………………..….

sobota 27 stycznia 2018 – Dzień powszedni
08:00 Za zm. syna Ryszarda w 1. rocznicę śmierci.

niedziela 28 stycznia 2018 – IV Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Joachima i Jadwigę Ficoń, szwagra, Henryka Urbański,

zm. z pokrewieństwa z rodzin Ficoń, Sochiera, Gwóźdź, zm. kapłanów i
dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla rocznego
dziecka Mileny Gomółka, rodziców i chrzestnych.



Informacje duszpasterskie
21.01.2018 – 28.01.2018

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii.
W ubiegłą niedzielę na opał zebraliśmy 2555,50 PLN oraz 15 €. Serdeczne
Bóg zapłać wszystkim hojnym ofiarodawcom.
Do Święta Nawrócenia św. Pawła w czwartek trwa Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan. Niech intencja powrotu do jednej Owczarni i jedne-
go Pasterza wszystkich ochrzczonych towarzyszy również naszym osobi-
stym modlitwom w tych dniach.

We wczorajszą sobotę, w czasie uroczystej Mszy św. w nysie, ks.
biskup Rudolf Pierskała ustanowił w posłudze lektora 5 mini-
strantów naszej parafii: Annę Fichna, Sandrę Lepiorz, Darię Mi-
chacz, Patrycję Pater i Dominika Konecznego. Gratulujemy!

W czwartek Msza św. szkolna. Zapraszam wszystkich uczniów. Po Mszy
św. spotkanie formacyjne dla uczniów VI i VII klasy SP,

W Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu w Wielkim
Poście odbędzie się liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu
audiowizualnego. Ewentualnych zainteresowanych proszę o
zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie bezpośrednio po
Mszach św.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Arkadiusz Przybyła, s. Krystiana i Bożeny z parafii św. Mikołaja
w Raciborzu oraz

· Ewa Wolnik, c. Jerzego i Małgorzaty z naszej parafii.
(zapowiedź druga)

W sobotę, w kościele NSPJ o godz. 19:30 Wieczór Uwielbienia. W przy-
szłą niedzielę również w kaplicy pod kościołem NSPJ Wieczór Filmowy
z  filmem „Pilecki”,  a  w  par.  Matki  Bożej  o  godz.  17:00 koncert „Kolę-
dowanie dla Kamerunu”. Siostry z klasztoru Annuntiata zapraszają dziew-
częta od 16 roku życia na rekolekcje zimowe w terminie 26-30 stycznia.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym,
którzy posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły pią-
tek (26.01, godz. 18:00) Wyrtki Urszula, Kukiełka Anna, Folęga

Ewa, Nagel Monika, Szmańta Lidia, Domino Katarzyna. a w piątek za 2
tygodnie (02.02, godz. 18:00) Wochnik Halina, Tomala Dorota, Piperek
Bernadeta, Białdyga Łucja, Kupka Maria, Krydzińska Joanna.


