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Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie w
świecie na wzajemną miłość. Przypomina nam o tym Jezus w Wieczerniku, dając
nowe prawo – prawo miłości, które jest znakiem rozpoznawczym Jego uczniów:
„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umi-
łowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Chrześcijańska miłość
bliźniego jest nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale także znakiem jedności we
wspólnocie wierzących. Stanowi nie tyle wynik poświęcenia się dla innych co raczej
najgłębsze pragnienie serca i osobisty zysk dla kogoś, kto kocha. Każdy człowiek
odnosi korzyść, gdy jest kochany. Jednak paradoksalnie największą korzyść odnosi
ten, kto kocha innych, daje siebie. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Bo-
że nie może bowiem w pełni zrealizować samego siebie inaczej jak tylko poprzez
miłość, czyli przez bezinteresowny, szczery dar z samego siebie, ze swojego życia.
Chrystus dając nam „Nowe przykazanie” wzywa nas jednocześnie do tego, żeby sta-
le na nowo żyć według niego.

Św. Josemaria Escirva stwierdza, że „najważniejszym apostolstwem jaki chrze-
ścijanie mogą czynić na świecie, najlepszym świadectwem wiary, jest współpraco-
wać, by wewnątrz Kościoła zawsze panował klimat autentycznej miłości”. Może
warto więc zacząć od małych kroków, od drobiazgów, by zobaczyć w drugim czło-
wieku Jezusa, któremu możemy pomóc? Bez wzajemnej miłości trudno sobie wyob-
razić normalne funkcjonowanie w domu, w pracy, na ulicy czy w parafii. Dlatego
często szukajmy miłości wokół siebie. Wokół nas jest tak wielu ludzi, również ta-
kich, o których można powiedzieć „to dobry człowiek”. Niektórzy jednak stwierdza-
ją: „dobroć dla innych” nie zawsze jest niestety znakiem firmowym chrześcijan. Co
trzeba zrobić, aby to nie była prawda? Jak kochać tych, których nienawidzimy z ra-
cji na wyrządzoną krzywdę, których wpisaliśmy na swoją „czarną listę”? W jaki
sposób troszczyć się o to, by nasze chrześcijaństwo nie zamieniło się w pustosło-
wie? To pytania, na które każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć, a potem odpo-
wiedzi przemienić na konkretne czyny i zachowania…

Nr 20(430)
19.05.2019
26.05.2019

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Eichendorffa 22, 47-411 Łubowice

tel.: +48 (32) 410 67 90
Konto: 94 1050 1344 1000 0090 3132 5609
e-mail: parafia@lubowice.pl, www.parafia.lubowice.eu



Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych
(24 maja)

Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków
chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął rozwijać się wśród wiernych kult
Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u
Syna nakazywała uciekać się do Niej we wszystkich potrzebach. Tytuł
Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w
których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski
swoich dzieci.

Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa
"Wspomożycielka", jest św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski,
doktor Kościoła (+373). Pisze on wprost, że "Maryja jest orędowniczką i wspomoży-
cielką dla grzeszników i nieszczęśliwych". W tym samym czasie Wspomożycielką ro-
dzaju ludzkiego nazywa Maryję św. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola,
doktor Kościoła (+ok. 390), kiedy pisze, że jest Ona "nieustanną i potężną Wspomoży-
cielką". Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo "Wspomożycielka"
rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża nam udziela i udzielić może.

Miejscem najżywiej rozwiniętego kiedyś kultu Wspomożycielki była Bawaria.
Pierwszy kościół pod wezwaniem Wspomożycielki w Bawarii stanął w Pasawie w ro-
ku 1624. Zasłynęła w nim rychło figura Matki Bożej, kopia obrazu Cranacha - pątnicy
witają Ją okrzykiem: Maria hilf! (Maryjo, wspomagaj).

7 października 1571 r. oręż chrześcijański odniósł decydujące zwycięstwo nad flo-
tą turecką, która zagrażała bezpośrednio desantem Italii. Na pamiątkę tego zwycięstwa
papież św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie "Wspomożenie
wiernych, módl się za nami".

12 września 1683 r. król Jan III Sobieski rozgromił pod Wiedniem Turków. Jako
podziękowanie Matce Bożej za to zwycięstwo papież bł. Innocenty XI w roku 1684 za-
twierdził w Monachium, przy kościele św. Piotra, bractwo Matki Bożej Wspomoży-
cielki Wiernych, rychło podniesione do rangi arcybractwa.

W roku 1816 tytuł Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wszedł do liturgii Kościo-
ła, gdy papież Pius VII ustanowił święto Matki Bożej pod tym wezwaniem na dzień 24
maja jako podziękowanie Matce Bożej za to, że właśnie tego dnia, uwolniony z niewoli
Napoleona, mógł szczęśliwie powrócić na osieroconą przez szereg lat stolicę rzymską.

Wielu świętych miało szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki
Wiernych. Jej słynny wizerunek w Turynie został namalowany na zamówienie św. Jana
Bosko, który oprócz salezjanów założył także zgromadzenie sióstr Córek Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych.

Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był salezjanin, prymas Polski,
kardynał August Hlond. Nie mniej żarliwym apostołem Maryi Wspomożycielki był je-
go następca, kardynał Stefan Wyszyński. 5 września 1958 roku dzięki jego staraniom
Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o wprowadzenie święta Maryi
Wspomożycielki Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim. Episkopat Polski
chciał w ten sposób podkreślić, że naród polski nie tylko wyróżniał się wśród innych
narodów wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, ale że może wymienić
wiele dat, kiedy doznał Jej szczególniejszej opieki. Polskie sanktuarium Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych zostało ustanowione w 2013 r. w salezjańskiej parafii w Ru-
mii na Kaszubach.



Porządek nabożeństw
19.05.2019 – 28.05.2019

niedziela 19 maja 2019 – V Wielkanocna
08:00 Za zm. Franciszka Kusidło, dwie żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa, Wiktora i

Martę Górecki, syna Henryka, synową Helenę, rodziców Anielę Krybus, męża
Józefa, syna Alfonsa i całe pokrewieństwo.

10:30 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.
14:00 Nabożeństwo majowe.
poniedziałek 20 maja 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Alojzego Jasny od rodziny Budnik zamiast kwiatów. Po Mszy św. nabo-

żeństwo majowe.
wtorek 21 maja 2019 – Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
18:00 Za zm. Jana Mika, rodziców, rodzeństwo, Jadwigę i Mikołaja Nowak, rodziców

z 2 stron, rodzeństwo, Alfreda Rybka, Henryka Panek, zm. kapłanów, siostry
zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. nabożeństwo majowe.

środa 22 maja 2019 – Dzień powszedni
06:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Hein.
18:00 Nabożeństwo majowe.
czwartek 23 maja 2019 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. męża Jana Kobza w rocznicę urodzin. Po Mszy św. nabożeń-

stwo majowe.
piątek 24 maja 2019 – Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
18:00 Za zm. Anielę Jurecki, męża Franciszka, zm. dzieci, Antoninę Jurecki, Marię

Rymer, Hildegardę Bochenek, zm. z pokrewieństwa Jurecki-Gocman. Po Mszy
św. nabożeństwo majowe.

sobota 25 maja 2019 – Św. Urbana, papieża i męczennika
08:00 Za zmarłych Rolników z rozprowadzeniem procesji.
12:00 Ślub: Kretek - Antczak.
18:00 W intencji Rolników o błogosławieństwo Boże w pracy na roli. Po Mszy św.

nabożeństwo majowe.
niedziela 26 maja 2019 – VI Wielkanocna
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. męża Ryszarda Hałas, rodziców Agatę i Juliusza, zm.

dzieci, Jadwigę Leśniok, mężów Maksymiliana i Franciszka, Jadwigę i Norber-
ta Handzlik, Renatę i Alojzego Wyrobek i za zm. z pokrewieństwa Hałas-
Leśniok.

10:30 W intencji rocznego dziecka Joanny Gilge, jej rodziców i chrzestnych.
14:00 Nabożeństwo majowe.
poniedziałek 27 maja 2019 – Dzień powszedni
18:00 Procesja na dni krzyżowe, nabożeństwo majowe i Msza św. o dobre urodzaje.
wtorek 28 maja 2019 – Dzień powszedni
18:00 Procesja na dni krzyżowe, nabożeństwo majowe i Msza św. za głodujących.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę jałmużna postna
z całego roku. Na remont katedry opolskiej do puszek zebraliśmy w ubiegłą
niedzielę 381,90 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiaro-
dawcom.
Zapraszam na codzienne nabożeństwa majowe ku czci naszej patronki, Naj-
świętszej Maryi Panny.

W czwartek po Mszy św. szkolnej i nabożeństwie majowym spotkanie
formacyjne dla uczniów VI kl. SP. przed bierzmowaniem.

W sobotę przypada wspomnienie św. Urbana. O godz. 8:00 tradycyjna Msza
św. za zm. rolników z rozprowadzeniem procesji. O godz. 18:00 przywitanie
powracających procesji i Msza św. o błogosławieństwo w pracy na roli oraz
nabożeństwo majowe.

W dniach 31 maja - 1 czerwca na Jasnej Górze odbędzie się 7. Ogólnopolska
Pielgrzymka Żywego Różańca. Szczegółowy program pielgrzymki na pla-
kacie w gablotce.

Zbliża się też nasza parafialna pielgrzymka do Matki Bożej
Raciborskiej. Wyruszamy w sobotę 1 czerwca o godz. 07:00. O
godz. 10:00 Msza św. w raciborskim sanktuarium w intencji Piel-
grzymów. Zachęcam zarezerwowania sobie czasu...

Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej
serdecznie zaprasza w niedzielę 2 czerwca 2019 r. do udziału w dorocznej
Pielgrzymce Mniejszości na Górę Świętej Anny. W programie: 10.00 –
Modlitwy w intencji młodego pokolenia; 11.00 – Msza Święta w Grocie Lur-
dziej;14.30 – Nabożeństwo ku czci św. Anny w bazylice.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie oprócz
czwartku, pół godziny po Mszy św.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegłym tygodniu i przygotowali go na dzisiejszy
Dzień Pański. W piątek za tydzień (24.05.2019, godz. 18:45) Pokarmis, Tu-
mulka,  Kretek,  Kroker,  Krettek  i  Krettek,  a  w  piątek  za  2  tygodnie
(31.05.2019, godz. 18:45) Doleżałek, Kandora, Wycisk, Pieruszka, Szołtysik
i Jarosz.

29 maja (środa) o godz. 18.00 w parafii Trójcy Świętej w Cyprzano-
wie odbędzie się wiosenne spotkanie rejonowe Bractwa św. Józefa
dla rejonu Racibórz. W programie spotkania: Msza św., konferencja
formacyjna, nabożeństwo majowe oraz braterskie spotkanie.

Informacje duszpasterskie
19.05.2019 – 26.05.2019

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.


