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„Wielka tajemnica wiary” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020 
 

V Niedziela W. Postu – Łamany chleb jest pokarmem nieśmiertelności”. 
 Słowo Boże: Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45 

 

 Są ludzie, którzy rozsiewają wokół siebie woń dobra. Taką 
osobą był Jezus Chrystus, przyjaciel Marty, Marii i Łazarza. 
Przyjaciel każdego z nas. To On ma władzę nad śmiercią. Tylko 
On może powiedzieć: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. Bardzo 
wymowne są tu ludzkie odruchy Jezusa: głębokie wzruszenie i 
płacz. Pewnie nawet największy „twardziel” nie ukryłby w takim 
momencie wzruszenia. Taka jest właśnie siła miłości. 

To miłość przemienia oblicze człowieka, oblicze świata. Przebacza, ociera niepotrzebne 
łzy, tuli rozdygotane dłonie, koi niespokojne serce. Potrafi dostrzec obraz i podobień-
stwo Boże. Kapelan jednego z polskich szpitali dzielił się swoim spotkaniem z człowie-
kiem chorym na AIDS. Pewnego razu udał się na oddział, aby odwiedzić leżących tam 
chorych. Gdy przybył do jednej z sal, na której leżał ów chory, zaproponował mu spo-
wiedź. A on oburzony tą propozycją zaczął wołać, że Boga nie ma, bo on musi tak 
strasznie cierpieć. Bezradny kapelan usiadł przy jego łóżku i odruchowo chwycił go za 
rękę. Po pewnym czasie ów chory już z całkiem innym spojrzeniem powiedział: „Musi 
coś w tym być, bo jesteś pierwszym człowiekiem, który od kilku miesięcy chwycił mnie 
za rękę bez rękawiczki”. I poprosił o spowiedź. Ten niby drobny gest dokonał tak wiel-
kiej przemiany, otworzył pełne buntu serce chorego. 
Miłość przemienia oblicze świata. Nie da się jej kupić, ani tym bardziej znaleźć na ulicy, 
można nią tylko kogoś obdarować i wzajemnie otrzymać ją w darze. Miłość czysta, 
sprawiedliwa i mądra jest najwspanialszym darem, jaki może się stać naszym udziałem 
w spotkaniu z drugim człowiekiem. Jest darem i nie wypływa z potrzeb człowieka. Ona 
dopiero rodzi potrzeby. Nie dlatego przecież kocham człowieka, że go potrzebuję, lecz 
dlatego go potrzebuję, że go kocham.        ks. Leszek Smoliński 
 

 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e :  
 

1. Gdyby ktoś potrzebował jakiejś pomocy, a ja mógłbym taką pomoc wyświadczyć lub   
     zorganizować, to proszę dzwonić pod numer 507 – 017 - 858. Ks. proboszcz. 
2. Aktualne informacje Kurii Opolskiej znajdziesz na stronie internetowej: 
     http://www.diecezja.opole.pl/ 

Adres parafialnej strony internetowej:  www.parafiakarlubiec.pl  
3. Maksymalnie 5 osób!   Z bólem serca informuję,  

że zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych i dekretem ks. biskupa A. Czai,  
wewnątrz kościoła nie może jednorazowo przebywać więcej niż 5 osób. 
W czasie Mszy św. pierwszeństwo mają osoby zamawiające intencję.  

Bardzo proszę o dostosowanie się do tego rozporządzenia,  
które obowiązuje do 11 kwietnia br.      ks. proboszcz 

 

4. Codziennie od 7.00 – 8.00; 15.00 – 16.00 i 17.00 – 18.00 w naszym kościele  
    adoracja Pana Jezusa i spowiedź św. Zapraszam, przy zachowaniu w/w przepisu. 
5. Z Dekretu Ks. Bpa A. Czai:  

„Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we 
Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej 
w niedziele i dni świąteczne”. 
 „Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech pod-
stawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu 
doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po grun-
townym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możli-
wym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski”. 

6. Przypominam zachętę Biskupów do modlitwy różańcowej w domu o godz. 20.30. 
    W tym czasie księża i osoby duchowne modlą się w kościołach. 
7. W miniony piątek, odprawiając Drogę krzyżową, modliłem się za zmarłych poleca-

nych w wypominkach przyniesionych w zeszłym tygodniu.  
8. Dziękuję Manfredowi Bomba za ofiarowanie bratków, oraz Teresie Wicher  
   i Irenie Reinwald za ich posadzenie wokół kościoła. 

 

 

Na wesoło: Katecheta podczas lekcji religii postawił grupie dzieci pytanie: 
 - Co najbardziej wam się podoba z tego wszystkiego, co uczynił dla was ojciec? 
Jedna z dziewczynek dała oryginalną odpowiedź: 
 - To, że ożenił się z moją mamą. 

 

Wszystkim życzę dobrego zdrowia i Bożego błogosławieństwa. 
Niech Boża Opatrzność czuwa nad nami. Niech modlitwa niewielu w kościele  

i wielu w domach, umocni nas i uświeci oraz będzie przyczyną  
Bożego błogosławieństwa dla wszystkich. ks. proboszcz. 
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Złota myśl tygodnia: „Choć nieraz trzeba długo czekać na skuteczność naszych       
                modlitw, nie wolno wątpić. Trzeba wierzyć, ufać i cierpliwie się modlić ”.    

      (Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński) 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Jana Maj, Elżbietę i Piotra Sczakiel,  
                   ++ z rodzin: Maj, Sczakiel, Blacha i dusze w czyśćcu cierpiące. 
                 (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 
V NIEDZIELA Wielkiego Postu – 29. III 2020 r.          
M.: 8.00 –  w int. wnuczki Magdaleny (z okazji 18. r. ur.) z podz. za o. łaski  
                  z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej  
                  i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu. 
                 (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 

Błogosławieństwo sakramentalne 
      
 

M.: 9.15 (dodatkowo) - o ustanie epidemii, za wszystkich chorych  
                   w niebezpieczeństwie śmierci, za zmarłych, za personel medyczny,  
                    rządzących i wszystkie służby zaangażowane w działania związane  
                   z nadzwyczajną sytuacją w kraju. 

(lista uczestniczących osób już zamknięta)  
Błogosławieństwo sakramentalne 

 
 

M: 10.30 – za + ks. prob. Józefa Skowronka (w 7. rocznicę śmierci). 
                        (lista uczestniczących osób już zamknięta)  

Błogosławieństwo sakramentalne 
 

15.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

 

Poniedziałek (30. III) – dzień powszedni                          

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
         7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy); 7.30 – różaniec 

M.: 8.00 – za + Kazimierza Pajora (14 - z int uczestników pogrzebu) 
(może uczestniczyć jedynie 5 osób, które wcześniej to zgłoszą)  

 
 
 

              15.00 – 16.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
M.: 18.00 – w int. Teresy i Bronisława Gawrońskich (z okazji 50. r. ślubu)  
                    z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.   

 (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję)                                     
 
 

 

Wtorek (31. III) – dzień powszedni 
 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
         7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy); 7.30 – różaniec 

M.: 8.00 – za + Kazimierza Pajora (15 - z int uczestników pogrzebu) 
(może uczestniczyć jedynie 5 osób, które wcześniej to zgłoszą) 

 
 

15.00 – 16.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za ++ męża Gintra Zajonc, córkę Justynę, rodziców, teściów,  
                   Brata i szwagra. 
                (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 
 

 

Środa (1. IV) – dzień powszedni     

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
         7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy); 7.30 – różaniec 

M.: 8.00 – za + Kazimierza Pajora (14 - z int uczestników pogrzebu) 
(może uczestniczyć jedynie 5 osób, które wcześniej to zgłoszą)    

 
 

15.00 – 16.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
         

M.: 18.00 – …………………………………………………………… (intencja wolna). 
                 (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówi intencję) 
 

 

Czwartek (2. IV) – 1. czwartek miesiąca                          

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
         7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy) 

              7.30 – różaniec za papieża Franciszka, bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,  
                      kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  
                      w intencji DDM „Oremus”  (modlitwa w intencji kapłanów). 
M.: 8.00 – …………………………………………….. (intencja wolna) 

(może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówi intencję)   
 
 

15.00 – 16.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
         

M.: 18.00 – za + ks. prob. Józefa Skowronka (od Róż Różańcowych) 
                                (może uczestniczyć jedynie 5 osób z Róż Różańcowych)                                   
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Piątek (3. IV) – 1. piątek miesiąca 
 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
         7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy);   7.30 – różaniec         

M.: 8.00 – za + Kazimierza Pajora (15 – od uczestników pogrzebu)  
     (może uczestniczyć jedynie 5 osób, które wcześniej to zgłoszą) 

 
 

15.00 – 16.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
M.: 18.00 – z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki  
            Bożej dla Róży Placzek oraz w rodzinach Wacławek, Jendrusch i Kontny. 
                (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 
 

 

Sobota (4. IV) – 1. sobota miesiąca    

 

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy); 7.30 – różaniec 

M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.  
     (może uczestniczyć jedynie 5 osób, które wcześniej to zgłoszą)    

 

15.00 – 16.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
         

M.: 18.00 – za ++ teściów Gertrudę i Leona Gabrielczyk, rodziców 
                 Jana i Franciszkę, męża Bernarda, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa. 
                 (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 
 

 

NIEDZIELA PALMOWA – 5. IV 2020 r.                   
         
 

 M.: 8.00 – za ++ rodziców Stefanię i Edwarda Kuklę, rodzeństwo Grażynę  
                  i Eugeniusza, siostrę Stanisławę Nawrocką i ++ z pokrewieństwa. 
                 (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 

Błogosławieństwo sakramentalne 
      
 

M.: 9.15 (dodatkowo) – za ++ rodziców Małgorzatę i Norberta Marcinek, matkę  
                Stanisławę Fil, babcie, dziadków, wujków, ciocie i kuzyna Joachima. 
                 (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 

Błogosławieństwo sakramentalne 
 
 

M: 10.30 – w int. Dawida Gala (z okazji 18. r. ur.) z podz. za o. łaski z prośbą  
         o  dary Ducha Świętego, Boże błog. i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu. 
                 (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 

Błogosławieństwo sakramentalne 
 

15.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 

 
Transmisje Mszy św.:  1. TVP 1 - o godz. 7.00 i 11.00  

2. TVP Opole - o godz. 9.00 (w dni powszednie o 8.00). 
3. Telewizja TRWAM - o godz. 9.30  
4. TVP POLONIA - o godz. 13.00. 

 
 

Transmisje w Radiu Doxa  od poniedziałku do piątku:  
7.00 – Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
15.00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
20.00 – Msza św. z Sanktuarium MB Częstochowskiej na Jasnej Górze  
21.00 – Apel Jasnogórski.  

w soboty: 7:00 – Msza św. z Katedry Opolskiej  
15.00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
18.30 – Msza św. z Katedry Opolskiej  
21.00 – Apel Jasnogórski.  

w niedziele: 10:30 – Msza św. z Katedry Opolskiej  
15.00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
18.30 – Msza św. z Katedry Opolskiej.  
21.00 – Apel Jasnogórski.  
Droga Krzyżowa - transmisje w piątki o 17.45 z Katedry Opolskiej. 
Gorzkie Żale – transmisja w niedziele o 17.45 z Katedry Opolskiej. 
Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 
FM, a także na www.doxa.fm. 
 

 

9. Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym choro-
bą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, człon-
kom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi.  
Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa 
łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem 
różańca św., pobożną praktyką Drogi krzyżowej lub innymi formami pobożności, a przy-
najmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświęt-
szej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci 
i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia  
eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.  
 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.00. 

29 – 4 kwietnia 25. Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a, 70, 72, 76. 
         5 – 11 kwietnia 26. Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24. 

Dziękuję osobom z Rejonu  24. (Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50)  
za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.  
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