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W życiu ludzkim, również religijnym, ważna jest inicjacja i rytuały. Taki charakter miał chrzest Jana. Wprowadzał do
wspólnoty tych, którzy oczekiwali bliskiego przyjścia Mesjasza. Chrzest poprzedzało wyznanie grzechów. Następnie zanurzano się w wodzie, pozostawiając w jej nurtach grzechy. Człowiek obmyty wodą łączył się z boskim źródłem życia.
Oczywiście, że Jezus, który nie miał nawet cienia grzechu, nie potrzebował chrztu. Jednak stanął w grupie grzeszników. Wszedł w nasz świat, naszą słabość, nędzę, grzech. „Zbrukał się” niejako
wszystkimi grzechami, które pozostawiano w Jordanie, by później nas z nich wyzwolić poprzez krzyż. W kościele wschodnim obrzęd uświęcenia wód Jordanu
wyraża symboliczne zanurzenie krzyża w wodach.
Jedynym sposobem, by spotkać dogłębnie Jezusa, jest świadomość, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Jezusa. Odcięcie się od grzeszników, przekonanie, że jest się innym, lepszym, sprawiedliwym jest wykluczeniem siebie z relacji z Jezusem.
Św. Łukasz podkreśla trzy symbole chrztu Jezusa: Pierwszym jest otwarte
niebo. W adwentowym czasie towarzyszyło nam dramatyczne wołanie Izajasza:
„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 63, 19). W chwili chrztu Jezusa otwiera się
niebo. Więź między Bogiem a człowiekiem, która została zerwana jednostronnie
przez człowieka, zostaje ponownie przywrócona.
Drugi symbol to Duch Święty w postaci gołębicy. Mamy tutaj odniesienie
do Ducha, który unosił się nad pierwotnym chaosem, gdy Bóg kształtował świat.
Gołębica pojawia się również po potopie, gdy przynosi Noemu radosną wiadomość o ustąpieniu wód, czyli końcu kary Bożej. W czasie chrztu Jezusa miłość
Boża znów spłynęła na świat. Bóg w Jezusie ukazał nam „swą twarz” i dał usłyszeć swój głos.
Właśnie głos Boga jest trzecim elementem chrztu Jezusa. Zostaje przerwane milczenie. Autor listu do Hebrajczyków pisze: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych
dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1n). Bóg przemówił do nas przez
Syna językiem miłości: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
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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 ………………………………………………………………………..
środa 16 stycznia 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Hiacynta Tumulka, rodziców Wiktora i Agnieszkę, syna Alojzego, synową Annę, Alojzego i Gertrudę Krufczyk, syna Józefa, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 17 stycznia 2019 – Św. Antoniego, opata
17:00 (szkolna) ……………………………………………………………..
piątek 18 stycznia 2019 – Dzień powszedni
17:00 ………………………………………………………………………..
sobota 19 stycznia 2019 – Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
17:00 Za zm. rodziców Jadwigę i Jerzego Pater, Józefa Szryt oraz za zm. z
pokrewieństwa Pater-Reichel-Szryt.
niedziela 20 stycznia 2019 – II Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Józefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, Franciszka i Franciszkę Kachel, zm. dzieci, synową, zięciów oraz
za zm. z rodzin Wycisk-Kachel.
10:30 Za zm. rodziców Pawła i Helenę Gali, Otylię i Jana Żurek, zm.
dziadków z obu stron, rodzeństwo i pokrewieństwo Gali-Wallach.
14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 21 stycznia 2019 – Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
06:30 Za zm. Ernestynę Piskalla w 30 dni po śmierci.
wtorek 22 stycznia 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Anielę i Franciszka Jurecki, zm. dzieci z rodzin Jurecki-Gocman, Teodora i Elżbietę Wycisk oraz zm. z rodzin Wycisk i Benek.
www.intencje.lubowice.eu

Informacje duszpasterskie
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Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. W ubiegłą niedzielę, w Uroczystość Objawienia Pańskiego na misje zebraliśmy 1 330,79 PLN oraz 3,50 €.
Kolędnicy misyjni zebrali 3421,13 PLN. Serdeczne Bóg zapłać!
Zarząd DFK Grzegorzowice serdecznie zaprasza na spotkanie
świąteczno-noworoczne do Domu Przyjęć „Victoria” w Łanach
dzisiaj o godz. 12:00. Szczegóły na plakacie w gablotce.
W tym tygodniu kończą się duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim którzy już ciepło przyjęli kolędę oraz tym, którzy organizują posiłki i transport.
W czwartek o godz. 17:00 pierwsza po przerwie świątecznej Msza św.
szkolna. Po Mszy św. spotkanie formacyjne dla uczniów VI kl. SP.
W sobotę, 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.
We wtorek za 2 tygodnie (22 stycznia) na spotkanie do salki zapraszam naszą
Parafialną Radę Duszpasterską. Głównym tematem spotkania będzie ustalenie kolejki do sprzątania kościoła. Proszę o zgłaszanie Radnym uwag i sugestii.
Uczniów, studentów i pracowników, którzy przybyli do nas ze Wschodu i stanowią
część naszej społeczności, informujemy, iż na terenie diecezji opolskiej istnieją miejsca, w których mogą uczestniczyć w liturgii i być objęci opieką duszpasterską. Dla
osób należących do Kościoła prawosławnego są nimi: Prawosławna Parafia pw. Ikony
Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości (Kędzierzyn Koźle, ul. Kościelna 11)
oraz Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (Opole, Plac Mickiewicza 1), a dla osób należących do Kościoła greckokatolickiego i Kościoła rzymskokatolickiego jest nim Rzymskokatolicka Parafia pw. Przemienienia Pańskiego (Opole,
ul. gen. Grota-Roweckiego 3). Telefony kontaktowe znajdują się na plakacie wywieszonym w gablotce. O przekazanie tej informacji migrantom prosimy również ich pracodawców, przyjaciół i sąsiadów.

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 (18.01.2019, godz. 17:45)
Piperek Bernadeta, i Białdyga Łucja oraz z Łubowic: Konieczny Halina,
Gawlik Anita, Waniek Jolanta i Kałus Halina., a w piątek za 2 tygodnie
(25.01.2019, godz. 17:45) Garbas Sybilla, Kszuk Małgorzata, Kszuk Estera,
Pawlińska Bożena, Chrubasik Monika i Szweda Ewa.

