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Ż  

„Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamie-
niem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga
wybranym i drogocennym, wy również niby żywe ka-
mienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by
stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych
ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa”.

Rybak z kamienistych brzegów Jeziora Galilej-
skiego używa słowa „kamień” (lithos) w znaczeniu przenośnym. Cztery ra-
zy odnosi je Chrystusa, którego nazywa „żywym kamieniem”, „kamieniem
węgielnym i drogocennym”, „kamieniem odrzuconym przez budowni-
czych” i „kamieniem, o który można się potknąć”. O takim kamieniu mó-
wił Izajasz: „On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu
domów Izraela” (Iz 8,14), a także „Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień
dobrany, węgielny, cenny, do fundamentów założony” (Iz 28,16). W tym
duchu niektórzy Żydzi recytowali w czasie Paschy słowa psalmu: „Kamień
odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym” (Ps 118,22).

Intensyfikacja myśli o kamieniu u św. Piotra ma tylko jeden cel – wręcz
wykrzyczeć, że to właśnie Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbu-
dować wspaniały dom, dom zapowiedziany przez proroków, dom, w któ-
rym każdy człowiek będzie czuł się jak u siebie, dom, który nie runie, bo
ma solidny kamień u podstawy. Domu jednak nie zbuduje jeden kamień,
chociaż byłby kamieniem najważniejszym.

Dlatego św. Piotr mówi jeszcze o innych kamieniach: „Wy również, ni-
by żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia”. To ludzie,
którzy uwierzyli, że warto budować na Chrystusie, i którzy budują nie tyl-
ko na Nim, ale również z innymi. Chrystus i wierzący w Niego tworzą w
ten sposób unikatowy dom, tworzą świątynię, czyli miejsce, gdzie nie tylko
mieszkają ludzie najbardziej sobie bliscy, ale gdzie również mieszka na sta-
łe Bóg. Powiedzieć w tym kontekście „Wierzę w Chrystusa, ale nie w Ko-
ściół” to jakby powiedzieć „Buduję dom tylko z dwóch kamieni…”.



O  
W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości

o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej
Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi
oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, uka-
zał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować dzieci na
przyjście Maryi.

Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało
się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom:
„Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nie-
ba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc
o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was
pragnę. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”.

Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrót-
ce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie
posłużyć się jej osobą, by Maryja była bardziej znana i kochana, by ustano-
wić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się Nie-
pokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną ła-
ską.

Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i zawierało
prośbę o odmawianie różańca. Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z
powodu aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 września było ponowie-
niem prośby o odmawianie różańca.

Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 13 października. Mimo deszczu
i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud. Cudem
słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas te-
go objawienia powiedziała: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała
życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie od-
mawiają różaniec i pokutują za grzechy”.

Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, jak wszystkie objawienia pry-
watne, nie należą do depozytu wiary, są przez wielu wierzących otaczane
szczególnym szacunkiem. Zostały one uznane przez Kościół za zgodne z Ob-
jawieniem. Dlatego możemy, chociaż nie musimy, czerpać ze wskazówek i
zachęt przekazanych nam przez Maryję.

Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierw-
sze dwie ujawniono już kilkadziesiąt lat temu; ostatnią, trzecią tajemnicę,
wokół której narosło wiele kontrowersji i legend, św. Jan Paweł II przedsta-
wił światu dopiero podczas swojej wizyty w Fatimie w maju 2000 r. Sam Oj-
ciec Święty wielokrotnie podkreślał, że opiece Matki Bożej z Fatimy za-
wdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie właśnie 13
maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie.



Porządek nabożeństw
10.05.2020 – 19.05.2020

niedziela 10 maja 2020 – V Wielkanocna
08:00 Za zm. Helenę Szczuka, ojca Franciszka, brata Eugeniusza, Albertynę i Emanu-

ela Krettek, syna Eugeniusza, żonę Hildegardę, córkę Marię Przybyła, pokre-
wieństwo Krettek-Szczuka oraz za zm. kapłanów.

10:30 Za zm. Jadwigę i Rudolfa Strominski, rodziców, dziadków z obu stron, rodzeń-
stwo, zm. zięciów Reinharda i Alojza zm. z rodzin Strominski-Wiesiolek-
Halamoda, pokrewieństwo, zm. kapłanów, siostry zakonne i d. w cz. cierpiące.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian z nabożeństwem majowym.
poniedziałek 11 maja 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Hildegardę Wallach, rodziców Gertrudę i Józefa, O. Mikołaja, Pawła i

Agnieszkę Ploch, zm. z pokrewieństwa, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze
w czyśćcu cierpiące.

wtorek 12 maja 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jadwigę i Wilhelma Dziadzia, syna Henryka, zm. z rodzin Dziadzia i

Reichel, Franciszka Klima, Stanisława Molenda, zm. kapłanów i dusze w
czyśćcu cierpiące.

środa 13 maja 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Anielę, Magdalenę i Alojzego Bulenda, Franciszka Leśniok,

żony Annę i Jadwigę oraz pokrewieństwo Leśniok-Bulenda.
czwartek 14 maja 2020 – Św. Macieja, Apostoła
08:00 Msza św. pogrzebowa za zm. Marię Kerner-Piecha.
18:00 Za zm. rodziców Otylię i Karola Walach, syna Józefa, Aleksję i Antoniego

Krettek, zm. kapłanów i siostry zakonne oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
piątek 15 maja 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Łucję, Józefę i Franciszka Krybus, zm. dzieci, Karola i Otylię Walach,

syna, Marię Gembalczyk, dziadków, pokrewieństwo, zm. kapłanów, siostry za-
konne i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 16 maja 2020 – Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
18:00 Za zm. Helenę i Ferdynanda Krybus, syna Bronisława, dziadków z 2 stron, zm.

sąsiadów Alojzego Panek, Piotra Luda, Emmę i Eryka Plisz, zm. z pokrewień-
stwa Krybus-Żyła i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 17 maja 2020 – VI 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, Bernarda Kleta i całe pokrewieństwo.

10:30 Za zm. Małgorzatę Wałach w 30 dni po śmierci.
14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian z nabożeństwem majowym.
poniedziałek 18 maja 2020 – Dzień powszedni – D  
18:00 W intencji rodzin, które przyjęły obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.
wtorek 19 maja 2020 – Dzień powszedni – D  
18:00 O Boże błogosławieństwo w Pracy.



Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. Dzisiejsza
zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej została odwołana. Serdeczne
„Bóg zapłać!” Również wszystkim, którzy wpłacają ofiary na konto parafial-
ne i przez stronę internetową, zapewniając środki na funkcjonowanie parafii.

Do 24 maja obowiązuje dyspensa ogólna od uczestnictwa w niedziel-
nej i świątecznej Mszy świętej udzielona przez Biskupa Opolskiego
wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji opolskiej.

Codziennie po Mszy św. zapraszam na nabożeństwo majowe. Tych którzy
zostają w domach, zwłaszcza seniorów zachęcam do odprawienia nabożeń-
stwa majowego w domu w rodzinie. Teksty nabożeństw i modlitw maryjnych
są w Drodze do Nieba od nr. 83.
Ze względu na małą liczbę osób skracam czas codziennej adoracji. Od jutra
do soboty w godz. 17:00 - 18:00. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św.

W środę po Mszy św. o godz. 18:00 nabożeństwo fatimskie. Ze wzglę-
du na ograniczenia związane z epidemią nie będzie procesji.

Nasza pielgrzymka do Matki Bożej Raciborskiej, zaplanowana na 23 maja,
nie odbędzie się.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół go-
dziny po Mszy św.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek (15.05.2020, godz. 19:00) Kostka L., Bortel E., Wojnarska M., Rei-
chel  E.,  Nieborowska  P.  i  Piechnik  B.,  a  w  piątek  za  dwa  tygodnie
(22.05.2020, godz. 19:00) Świątkowska J., Muszalik H., Kroker M., Krettek
G., Krettek M., Doleżałek J.

Z uwagi na stan epidemii i zakaz organizowania spotkań „masowych” ofi-
cjalnie zostały odwołane zaplanowane na maj pielgrzymki na Górę św.
Anny: Pielgrzymka rowerzystów – 9 maja; Pielgrzymka Strażaków –
10 maja, Pielgrzymka Diecezjalnego Dzieła «Oremus» – 16 maja; Piel-
grzymka Osób Konsekrowanych – 23 maja i Pielgrzymka górników, skalni-
ków i zakładów cementowo-wapienniczych – 31 maja. Ojcowie Franciszka-
nie zapewniają o modlitwie za poszczególne stany w dniach ich dorocznego
pielgrzymowania i zapraszają pielgrzymów indywidualnych do nawiedzenia
Sanktuarium z zachowaniem koniecznych ograniczeń i zasad.

Przypominam, że w naszym kościele może przebywać na raz nie więcej niż
49 osób (reszta na dworze), oraz o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Informacje duszpasterskie
10.05.2020 – 17.05.2020

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


