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Droga do Jezusa
Ludzie szukają ludzi. Niektórzy pokonują duże odległości,
aby z kimś się spotkać. Podejmują wiele trudności i niewygód, aby
móc zobaczyć wytęsknioną osobę. Podobnie postępowali Mędrcy
ze wschodu, których spotykamy na kartach dzisiejszej Ewangelii.
Byli oni bardzo konsekwentni w szukaniu Mesjasza, żadne
przeszkody nie przerwały ich przedsięwzięcia. Podążali wytrwale
za gwiazdą, która ich prowadziła. Przybywszy na oczekiwane z utęsknieniem
miejsce zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją. Otworzyli najpierw swoje serca w formie hołdu, a potem ofiarowali dary: złoto, kadzidło i mirrę – skarby
przynależne królowi, gdyż rozpoznali królewską godność tego Dziecięcia. To
tajemnicza Gwiazda oznajmiła Mędrcom, kim jest Dziecię Narodzone w Betlejem. My też, podobnie jak Mędrcy, powinniśmy wielbić w małym Jezusie Boga, Stwórcę i Pana wszechświata.
Spotkanie Mędrców ze Świętą Rodziną było wydarzeniem serdecznym i
pełnym miłości. Oto odnaleźli Boga i spełniła się ich tęsknota, którą w sobie
odczuwali. Dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego, Dziecię narodzone w
noc betlejemską objawia się światu jako Światło Zbawienia dla wszystkich narodów. Bóg przyszedł na świat, ażeby podzielić z człowiekiem jego ziemski
los, aby człowieka odkupić i zbawić. Droga Mędrców ze Wschodu jest dla nas
symbolem tych wszystkich dróg, którymi ludzie z bliska i z daleka podążają
przez wieki w stronę Chrystusowego światła. Jest także wzorem dla naszych
czasów.
Co z przedstawionej sceny i z dzisiejszego święta możemy zaczerpnąć
dla siebie? Pewność, że po spotkaniu z Jezusem zawsze wraca się inną drogą do
swego domu. Droga do Jezusa jest drogą poszukiwania, a droga z Jezusem jest
drogą znalezienia. Herod szukał, by zniszczyć, dlatego nigdy nie znalazł. Mędrcy szukali, by ubogacić, dlatego zostali ubogaceni. Jest, więc ważne, aby nie
słabnąć w poszukiwaniach. Nie tracić wiary, bo wszystko może się dobrze
skończyć. Przeszkody – to tylko czasowe ograniczenia. Jezus czeka na nas i
spotka nas tam, gdzie się Go nie spodziewamy. Daje się zawsze znaleźć, jeśli
tylko jesteśmy uzbrojeni w wytrwałość jak Mędrcy ze Wschodu. Kto szuka,
znajdzie.

Statystyka sakramentalna 2018
Życie sakramentalne naszej parafii przedstawiało się w minionym roku następująco:
Chrzty – 21 – o trzy więcej niż w roku ubiegłym (3 chrzty z poza parafii).
I Komunia św. – 18 – o jedno dziecko mniej niż w roku ubiegłym.
Bierzmowanie – 17 – o 4 osoby więcej niż w roku ubiegłym.
Śluby – 5 – o 2 mniej niż w roku ubiegłym.
Namaszczenie chorych – 29 (178 razy u 38 osób, 175 Komunii św.).
Pogrzeby – 20 – tyle samo ile w roku ubiegłym(4 pogrzeby z poza parafii).
Wystąpień z kościoła – 1 – o jedno mniej niż w roku ubiegłym.
Rozdano około 22 tysiące Komunii św.
Co nas czeka w roku 2019?
Środa Popielcowa – 06. marca.
Wielkanoc – 21. kwietnia.
Rocznica bierzmowania – 05. maja.
I Komunia Święta – 12. maja.
Bierzmowanie – 17. maja.
Pielgrzymka do Matki Bożej – 18. maja.
Rocznica I Komunii św. – 19. maja.
Boże Ciało – 20. czerwca.
Odpust św. Rodziny w Brzeźnicy – 21. lipca.
Odpust św. Bartłomieja w Ligocie Książęcej– 25. sierpnia.
Odpust parafialny– 08. września.
Dożynki – 15. września.
Wizytacja kanoniczna (na przełomie września i października).
Misje – październik (2 lub 3 tydzień).
Kiermasz – 10. listopada.
I Niedziela Adwentu – 1. grudnia.
Msza św. chrzcielna w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.
Nauki przedchrzcielne w sobotę przed ostatnią niedzielą miesiąca po wieczornej Mszy św.
Msze św. dwujęzyczne na przemian rano albo na sumie w każdą niedzielę.
W pierwsze czwartki miesiąca Godzina święta w intencji powołań godzinę
przed Mszą św.
Coniedzielne nabożeństwa o godz. 14:00 – z wyjątkiem niedziel, w które
przypadają odpusty w naszym dekanacie, czasu kolędy i wakacji.

Porządek nabożeństw
06.01.2019 – 15.01.2019

niedziela 6 stycznia 2019 – OBJAWIENIE PAŃSKIE
08:00 (dwujęzyczna) W intencji Parafian.
10:30 Za zm. Karola Metzner w 30 dni po śmierci. (Rozesłanie kolędników misyjnych).
poniedziałek 7 stycznia 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Krzysztofa Juroszek i Wandę Rybarską.
wtorek 8 stycznia 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. z rodziny i z pokrewieństwa.
środa 9 stycznia 2019 – Dzień powszedni
06:30 ………………………………………………………………………………….
czwartek 10 stycznia 2019 – Dzień powszedni
06:30 ………………………………………………………………………………….
piątek 11 stycznia 2019 – Dzień powszedni
06:30 ………………………………………………………………………………….
sobota 12 stycznia 2019 – Dzień powszedni
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Grażyny i Marka Widenka z okazji 25. rocznicy ślubu.
niedziela 13 stycznia 2019 – Ś
C
P
08:00 Za zm. Henryka i Helenę Górecki, Floriana i Elżbietę Kichniawy, Agnieszkę
Kirchniawy, Józefa i Jadwigę Krybus, zm. dzieci, Wiktora i Martę Górecki,
Marię i Franciszka Kusidło, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 (dwujęzyczna) Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, jako podziękowanie za 50 lat małżeństwa Józefa i
Agnieszki Czogała oraz w intencji rodzin Czogała, Swandulla, Kobza i Ligęza.
poniedziałek 14 stycznia 2019 – Dzień powszedni
06:30 ………………………………………………………………………………….
wtorek 15 stycznia 2019 – Dzień powszedni
06:30 ………………………………………………………………………………….
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Informacje duszpasterskie
06.01.2019 – 13.01.2019

Dzisiaj kolekta na misje. W przyszłą niedzielę kolekta Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.
Dzisiaj Uroczystość Objawienia Pańskiego – tradycyjnie Trzech
Króli. Po Mszy św. o godz. 10:30 rozesłanie kolędników misyjnych.
Dzisiaj też po Mszach św. błogosławieństwo wody, kredy i kadzidła.
Dzisiaj w Raciborzu Orszak Trzech Króli. Szczegóły na plakacie w gablotce. Na zakończenie orszaku o godz. 18:15, w kościele św. Mikołaja, koncert
kolęd.
Trwają duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim którzy już ciepło przyjęli kolędę oraz tym, którzy
organizują posiłki i transport.
Zarząd DFK Grzegorzowice serdecznie zaprasza na spotkanie świątecznonoworoczne dnia 13 stycznia 2019 r. (w przyszłą niedzielę) do Domu Przyjęć „Victoria” w Łanach o godz. 12:00. Wpisowe: członkowie DFK 30 zł.,
sympatycy 40 zł. Szczegóły na plakacie w gablotce.
19. stycznia w klasztorze Annuntiata od godz. 20:00 styczniowe czuwanie dla młodzieży.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie pół godziny po
Mszach św.
Państwowa Straż Pożarna przypomina i ostrzega o ryzyku powstania pożarów
oraz zatruć tlenkiem węgla w sezonie grzewczym. Najczęściej dochodzi do
nich w wyniku wad lub niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie,
przyspieszona czynność serca mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu bezwonnym
tlenkiem węgla. Wymaga to natychmiastowego przewietrzenia mieszkania i wezwania
pomocy. Należy też pamiętać o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów,
czyszczenia przewodów kominowych i sprawdzania instalacji wentylacyjnej oraz o nie
zaklejaniu i nie zasłanianiu kratek wentylacyjnych oraz otworów nawiewnych w oknach. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje jednocześnie instalowanie czujek dymu i
tlenku węgla. Urządzenia te poprzez wykrycie dymu lub tlenku węgla, zaalarmują nas
o niebezpieczeństwie, a tym samym mogą uratować życie i zdrowie.

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 (11.01.2019, godz. 17:00) Nagel Monika, Szmańta Lidia, Domino Katarzyna, Domino Teresa, Wochnik Halina i Tomala Dorota, a w piątek za 2 tygodnie (18.01.2019, godz. 17:45) Piperek Bernadeta,
i Białdyga Łucja oraz z Łubowic: Konieczny Halina, Gawlik Anita, Waniek
Jolanta i Kałus Halina.

