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Nasza parafia w liczbach
Zakończyły się tegoroczne duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Wszystkim którzy nas serdecznie i ciepło przyjęli składam wielkie „Bóg zapłać!” Szczególne podziękowania należą się
tym, którzy zapewnili transport i poczęstunek. Niech Pan Bóg
swoim błogosławieństwem przez cały 2019 rok wynagrodzi Wam to dobro.
Czas kolędy to także okazja do uzupełnienia i uaktualnienia kartoteki
parafialnej, która zawiera najważniejsze informacje o Parafianach. W liczbach nasza parafia przedstawia się następująco:
Do parafii należą 1283 osoby (372 mężczyzn, 444 kobiety, 242 chłopców i 225 dziewcząt). To 421 rodzin mieszkających w 351 domach.
W tym roku dopisałem do kartoteki parafialnej 11 rodzin a nasza parafia powiększyła się o 8 osób.
W rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawia się to następująco:
Brzeźnica – 412 osób (111 mężczyzn, 144 kobiety, 88 chłopców i 69 dziewcząt). To 131 rodzin mieszkających w 118 domach.
Grzegorzowice – 431 osób (138 mężczyzn, 144 kobiety, 78 chłopców i 71
dziewcząt). To 146 rodzin mieszkających w 114 domach.
Ligota Książęca – 132 osoby (35mężczyzn i 48 kobiet, 28 chłopców i 21
dziewcząt). To 41 rodzin mieszkających w 33 domach.
Łubowice – 308 osób (88 mężczyzn, 108 kobiet, 48 chłopców i 64 dziewczęta). To 103 rodziny mieszkające w 86 domach.
Najstarszy parafianin i najstarsza parafianka liczą sobie po 94 lata.
33 rodziny z różnych względów w tym roku nie przyjęły kolędy.
W czasie kolędy ministranci zbierali datki do dwóch puszek: dla ministrantów (które zostały podzielone między chodzących po kolędzie) oraz na
misje, do której zebrano 2 289,50 PLN. Pieniądze te zostaną przesłane na pomoc misjonarzom naszej diecezji. Wasze datki na cele remontowe i inwestycje w naszej parafii, które przekazywaliście bezpośrednio mnie traktuję jako
czwartą zbiórkę kwartalną. Wyniosła ona 32 230 PLN i 50 EUR. Środki te
zostaną przeznaczone na remont na farze i inne inwestycje w parafii. Składam wszystkim jeszcze raz serdeczne „Bóg zapłać!”
Ks. proboszcz

DZIADKOWIE SĄ WAŻNI I POTRZEBNI
Dziadkowie to niezwykle ważne osoby w życiu każdego
dziecka. Babcia, dziadek, Oma, Opa to słowa, które najczęściej kojarzą się z bezwarunkową miłością, ciepłem i troską.
Czas spędzony z Nimi to zwykle dobra zabawa, słuchanie
ciekawych opowieści, a także nauka pierwszych modlitw.
Ich relacje z wnukami są inne niż rodziców z własnymi dziećmi.
Dziadkowie, pozbawieni obciążeń rodzicielskich bezpośrednio związanych z wychowaniem, darzą wnuków takim rodzajem uczucia, którego nie byli w stanie, z różnych powodów, zapewnić własnym dzieciom. Są zwykle bardziej cierpliwi i wyrozumiali, czasem zbyt pobłażliwi a nawet bezkrytyczni. Mówi się, że są od tego, by wnuki rozpieszczać. I taka jest trochę ich rola, jednak mądrość i doświadczenie
życiowe nie powinny pozwalać im na negowanie zasad i podważanie
autorytetu rodziców. Dobrze jest, jeżeli są świadomi tego, że decydujące zdanie w sprawach wychowania mają właśnie rodzice.
Dziadkowie są również skarbnicą wiedzy o rodzinie i dawnych
czasach. Przekazując wnukom własną historię, wzmacniają więzi i
przynależność dziecka do rodziny oraz zachowują ważne wspomnienia z przeszłości.
Kontakt z wnukami z kolei może mieć także bardzo dobry wpływ
na dziadków: dostarcza im wiele radości, poczucia bycia potrzebnym
i kochanym. To często od nich Starsi uczą się obsługi komputera, korzystania z Internetu czy telefonu komórkowego. Wnuki otwierają
dziadków na świat zewnętrzny, mobilizują ich do działania, co dobrze
wpływa na ich zdrowie psychiczne i fizyczne.
Jak widać, bliskość dziadków i ich mądra pomoc w opiece nad wnukami jest niezwykle cenna i może być korzystna dla każdego.
O osobach starszych często wspomina papież Franciszek. W jednym ze wpisów na twitterze apeluje: „Dziadkowie są skarbem w rodzinie. Proszę, opiekujcie się nimi, kochajcie ich i pozwólcie im rozmawiać z dziećmi.”
Nasza obecność w życiu dziadków jest szczególnie ważna wtedy,
gdy są już w podeszłym wieku. Częsta rozmowa (choćby telefoniczna), pomoc oraz troska sprawią, że nie będą się czuli opuszczeni i zapomniani. O tych zaś dziadkach, których nie ma już pośród nas, warto pamiętać w modlitwie i serdecznym wspomnieniu.
B.W.

Porządek nabożeństw
20.01.2019 – 29.01.2019

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. Poświęcenie chleba.
11:30 Pogrzeb śp. Stanisława Knap.
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.
środa 23 stycznia 2019 – Dzień powszedni
06:30 W intencji Parafian, zwłaszcza babć i dziadków.
czwartek 24 stycznia 2019 – Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora K-ła
17:00 (szkolna) Za zm. Oswalda Bombelek w 2. rocznicę śmierci, zm. rodziców Annę
i Leonarda Habrom, teściów Annę i Reinholda Bombelek i pokrewieństwo Habrom-Bombelek-Kaczyński.
piątek 25 stycznia 2019 – N
.P
17:00 Za zm. Edytę i Maksymiliana Burda, dzieci Józefa i Renatę, zięcia Adama Frączek, Gertrudę Halamoda i zm. z pokrewieństwa Burda-Halamoda.
sobota 26 stycznia 2019 – Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów
13:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
w intencji Henryka Gomółka z okazji 60. rocznicy urodzin i intencji wnuczki
Mileny z okazji 2. rocznicy urodzin.
17:00 Za zm. Wilhelma Panek, rodziców, siostrę 3 braci, Annę i Franciszka Walach,
córkę, 3 synów, Helenę i Zygfryda Jasny.
niedziela 27 stycznia 2019 – III 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 (dwujęzyczna) Do Bożej Opatrzności o opiekę Matki Najświętszej i Anioła
Stróża w intencji Martyny Dzwoniarek w pierwszą rocznice Chrztu św.
14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 28 stycznia 2019 – Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i dra K-ła
06:30 …………………………………………………………………………………...
wtorek 29 stycznia 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Małgorzatę i Józefa Foltys, córkę Reginę, synów Bernarda i Henryka,
rodziców, rodzeństwo z obu stron i za zm. z pokrewieństwa.www.intencje.lubowice.eu

Informacje duszpasterskie
20.01.2019 – 27.01.2019

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg
zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.
W poniedziałek wspomnienie św. Agaty. Po Mszy św. poświęcenie chleba.
W poniedziałek obchodzimy dzień babci, a we wtorek dzień dziadka. Wszystkim naszym Babciom i Dziadkom składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i długiego życia w dobrym zdrowiu!
We wtorek na godz. 19:00 na spotkanie do salki zapraszam naszą Parafialną
Radę Duszpasterską. Głównym tematem spotkania będzie ustalenie nowej
kolejki do sprzątania kościoła. Proszę o zgłaszanie Radnym uwag i sugestii.
W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy św. spotkanie formacyjne dla uczniów VII i VIII kl. SP. Dla uczniów III kl.
Gimnazjum Msza św. szkolna wyjątkowo w piątek o godz. 17:00 a
po niej spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem.
W piątek o godz. 19:00 w salce katechetycznej zebranie rodziców dzieci
pierwszokomunijnych.
W sobotę po Mszy św. wieczornej (godz. 18:00) w salce parafialnej
nauka przedchrzcielna. Zapisy w kancelarii albo w zakrystii.
Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie pół godziny po
Mszach św.
Duszpasterstwo Rodzin naszego dekanatu zaprasza na kolejne „Spotkanie
Rodzinne” do klasztoru Annuntiata w niedzielę 3. lutego na godz. 16.00
Szczegółowe informacje zawarte są na plakacie w gablotce.
Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego odbędzie się
w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kard. Ko minka 1a)
w następujące soboty Wielkiego Postu: 23 lutego, 2 i 9 marca 2019 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.00. Zgłoszenia należy kierować do 20 lutego 2019 r. na adres Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu: tel.
7744 32 130; wd@diecezja.opole.pl. Na pierwszym spotkaniu należy przedłożyć
pismo rekomendujące od ks. proboszcza parafii oraz dwie fotografie
(legitymacyjne). Koszt kursu – w zależności od ilości uczestników – wyniesie ok.
200 zł.

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 (25.01.2019, godz. 17:45) Garbas Sybilla, Kszuk
Małgorzata, Kszuk Estera, Pawlińska Bożena, Chrubasik Monika i Szweda
Ewa, a w piątek za 2 tygodnie (01.02.2019 o godz. 17:45) Wochnik Barbara, Zymełka Jolanta, Wochnik Daniela, Skupień Agnieszka, Otwinowska
Trauta i Karabulut Maria.

