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Bóg stał się człowiekiem,
byśmy ujrzeli światłość,
gdy wokół wciąż panuje
głęboka noc...
Błogosławieństwo Ojca
Dłoń swoją kładę na Tobie,
byś zachował spokój,
gdy niepokoi Cię świat.
Wzrok swój kieruję na Ciebie,
byś zachował szacunek do siebie,
gdy inni niesłusznie Cię oskarżają.
Wiarę swoją kładę w Twym sercu,
byś zachował ufność do Boga,
gdy pomyślisz, że Cię opuszcza.

Wszystkim drogim Paraﬁanom oraz mił Gościom
składam serdeczne życzenia wszelkich łask Bożych, by
Boże Narodzenie dokonało się w sercu każdego z nas
przy osząc nam radość, pokój i światło, które rozpromieni naszą codzienność!
Ks. Proboszcz
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Punktem kulminacyjnym obrzędów domowych wigilii, jest wieczerza. Stół do wieczerzy ustawia się na środku mieszkania, na
nim kładzie się siano i nakrywa się go białym obrusem. Siano
symbolizuje narodzenie się Pana Jezusa w stajence. Kiedyś stawiano jeszcze w izbie w kącie, snopek słomy, a nawet rozścielano słomę pod stołem. Pamiętamy o jednym wolnym nakryciu dla
ubogiego i świecy Caritas. Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka na
niebie, cała rodzina gromadzi się wokół wigilijnego stołu.
Wieczerza rozpoczyna się od wspólnej modlitwy, której przewodzi gospodarz domu:
Gospodarz: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
G.: Blisko dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada nam o tym Ewangelia św. Łukasza. Stojąc posłuchajmy jej
z wiarą, jak to czynili nasi przodkowie:
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta. Pierwszy ten spis
odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się więc
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z
Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w
gospodzie”. (Łk 2, 1-7)
Z kolei następuje dzielenie się opłatkiem. Najpierw rodzice łamią opłatek między
sobą, następnie podchodzą do dzieci i domowników, podając opłatek do podziału i wypowiadając życzenia. Wszyscy uczestnicy wieczerzy powtarzają tę czynność. Opłatek,
to wielki symbol. Z chwilą przełamania się opłatkiem ustają wszelkie spory pomiędzy
powaśnionymi i wszelkie nieporozumienia idą w niepamięć, a wszyscy czują się wielką
rodziną zgromadzoną przy żłóbku betlejemskim. Łamanie się opłatkiem nawiązuje także do łamania chleba przez Jezusa Chrystusa w czasie wieczerzy wielkoczwartkowej.
Jest wreszcie znakiem gotowości do podzielenia się z bliźnimi ostatnim kawałkiem
chleba, znakiem radości, pokoju i wzajemnej miłości.
G. A teraz , w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej otwieramy je na przyjście Pana. W
Nim każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu. Życzę Wam tego, a tym samym życzę radości, zdrowia, pokoju i zrobienia
dużego kroku w drodze do Boga.
W atmosferze wzajemnego braterstwa i życzliwości, spożywa się następnie wieczerzę wigilijną. Należy wyłączyć telewizor. Po wieczerzy, świąteczny nastrój podtrzymujemy śpiewem kolęd i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami. Przy choince, w
nastroju świątecznym oczekujemy na Pasterkę - Ucztę Świąteczną całej parafii.

Porządek nabożeństw
23.12.2018 – 01.01.2019

niedziela 23 grudnia 2018 – IV Adwentu
08:00 Za zm. syna Henryka Metzner, męża Karola, ks. Józefa Gacka, zm. rodziców
Emilię i Bonifacego Gacka, Katarzynę Gacka, Maksymiliana i Bertę Metzner,
zm. z pokrewieństwo Gacka-Metzner-Mika.
10:30 W intencji Olivera Bileńskiego, przyjmującego Sakrament Chrztu św., jego rodziców i chrzestnych.
14:00 Nabożeństwo adwentowe z poświęceniem szopek i figurek Dzieciątka Jezus.
poniedziałek 24 grudnia 2018 – Dzień powszedni – Wigilia Bożego Narodzenia
08:00 Za zm. Annę Tumulka, rodziców Annę i Józefa Perenc, Agnieszkę i Wiktora
Tumulka, synów Hiacynta i Alojzego, Andrzeja Niestrój, zm. z pokrewieństwa
Tumulka-Krybus-Niestrój-Stuchły, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 25 grudnia 2018 – NARODZENIE PAŃSKIE
00:00 Pasterka w intencji Parafian.
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Karola i Monikę Jasny, rodziców, rodzeństwo, Antoniego
i Klarę Szczuka, córkę Annę Burdzik, Pawła Korycik, żonę Stanisławę, syna Jerzego i zm. z rodzin Szczuka, Jasny, Kaczyński.
10:30 Za zm. Piotra i Annę Pawliński oraz za zm. z pokr. Pactwa, Pawliński.
14:00 Nieszpory kolędowe.
środa 26 grudnia 2018 – Ś . S
,
08:00 Do Bożej Opatrzności o zdrowie w intencji chorych i cierpiących naszej parafii.
10:30 Za zm. Jadwigę Leśniok, męża Maksymiliana i Franciszka, Annę Leśniok, Ryszarda Hałas, Józefa Jaskóła i zm. pokrewieństwo Leśniok-Hałas-Sekuła.
czwartek 27 grudnia 2018 – Ś . J
,A
E
08:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Stämmler.
piątek 28 grudnia 2018 – Ś . M
,
09:00 Za wstawiennictwem św. Młodzianków w intencji dzieci z błogosławieństwem.
11:00 Pogrzeb śp. Ernestyny Piskalla.
sobota 29 grudnia 2018 – P
O
N
P
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana Koneczny z okazji 50. rocznicy urodzin.
15:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jolanty i Rajmunda Zymełka z okazji 25 rocznicy ślubu. [Chrzest Julia Maria Hoinza] (ks. Rzega)
niedziela 30 grudnia 2018 – Ś . R
J
,M
J
08:00 Za zm. Marię Gali w 30. dni po śmierci.
10:30 Za zm. Teodora i Elżbietę Nosiadek, rodziców, rodzeństwo z obu stron, córkę
Irenę Lasak, Annę Rzega, Stanisława Kostoń, Wilhelma Rymer i zm. kapłanów.
poniedziałek 31 grudnia 2018 – S
O
N
P
16:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane w minionym roku łaski,
z nabożeństwem na zakończenie roku kalendarzowego.
www.intencje.lubowice.eu

wtorek 1 stycznia 2019 – ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
10:30 Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w nowym
roku dla wszystkich Parafian.
14:00 Msza św. …………………………………………………………………………

Informacje duszpasterskie
23.12.2018 – 30.12.2018

Kolekty: dzisiaj na potrzeby parafii, z Pasterki na Fundację Ochrony Życia, w Boże
Narodzenie powinowata (do dyspozycji proboszcza), w Drugie Święto na Wydział Teologiczny w Opolu, w przyszłą niedzielę na potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!”
Dzisiaj o godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo adwentowe z poświęceniem
szopek i figurek dzieciątka Jezus.
W poniedziałek o godz. 08:00 ostatnie roraty. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim,
którzy przez cały Adwent w nich uczestniczyli, zwłaszcza tym, którzy przynosili ze sobą światło na znak adwentowego czuwania.
W poniedziałek Wigilia Bożego Narodzenia. Zachowując tradycję naszych
przodków przeżyjmy ten dzień w powstrzymaniu się od potraw mięsnych a
wieczorem zasiądźmy do rodzinnego stołu. Niech nie zabraknie modlitwy,
dzielenia się opłatkiem i miejsca dla ubogiego… Po wieczerzy – w oczekiwaniu na pasterkę przy choince – warto z całą rodziną zaśpiewać choć kilka kolęd.
W Uroczystość Bożego Narodzenia na godz. 14:00 zapraszam całe rodziny do uczestnictwa w nieszporach kolędowych. Niech to będzie rodzinne modlitewne zakończenie
świętowania tej pięknej uroczystości.
W czwartek święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty. Po Mszy św. o godz.
08:00 poświęcenie wina św. Jana.
W piątek święto św. Młodzianków, męczenników. Po Mszy św. o godz. 09:00 błogosławieństwo dzieci.
Od czwartku rozpoczynają się duszpasterskie odwiedziny kolędowe wg
planu podanego tydzień temu w gazetce i wywieszonego w gablotkach.
W związku z pogrzebem śp. Pani Ernestyny Piskalla w piątek 28.12 kolęda w tym dniu
musi rozpocząć się później niż było w planie. Początek kolędy zostaje więc przesunięty
na godz. 14:00. Natomiast w niedzielę 06.01 nie będzie nabożeństwa popołudniowego
a kolęda rozpocznie się o godzinę wcześniej, czyli również o 14:00.
W niedzielę 6 grudnia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego w Raciborzu odbędzie się tradycyjny Orszak Trzech Króli. U nas po Mszy św. o godz. 10:30
rozesłanie kolędników misyjnych.
Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali
nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek (28.12.2019, godz. 17:00) Jaskóła Sabina, Bajerska Danuta, Korycik Helena, Korycik Michaela, Gąsior Marcelina i Ćwirta Marzena, a w piątek za 2 tygodnie
(04.01.2019, godz. 17:00) Plura Sara, Klima Małgorzata, Kukiełka Anna, Wyrtki Urszula, Folęga Ewa i Zimna Bożena. Bóg zapłać również wszystkim, którzy dekorują i
przygotowują nasz kościół na Święta Bożego Narodzenia oraz sponsorom choinek.

