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

Niedziela Palmowa – Umierając, zniweczył śmierć,  
 zmartwychwstając, przywrócił nam życie”. 

 Słowo Boże: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27 
 

„Ogłoszony stan epidemii i wprowadzone ograniczenia 
sprawiają, że zasadniczym miejscem przygotowań do świąt, 
przeżywania Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych 
będzie nasz dom, nasze mieszkanie. 
Proponuję zorganizowanie życia religijnego w domu w 

następujący sposób: Można zastawić stół, jak w czasie odwiedzin kolędowych: krzyż 
na środku, świece, Pismo święte i gromadzić się wokół stołu na modlitwie. Stół ten mo-
że też przybrać formę domowego ołtarza. Jeśli warunki mieszkaniowe na to nie pozwa-
lają, można gromadzić się przed krzyżem wiszącym na ścianie. Forma gromadzenia się 
wspólnoty domowników może więc być różna. Najważniejsze, by razem spotykać się z 
Panem w wierze i w miłości. Otwierajmy więc razem z dziećmi Pismo święte i czytajmy 
Ewangelie, zwłaszcza rozdziały o Męce Pańskiej. Odprawiajmy Drogę Krzyżową, śpie-
wajmy Gorzkie Żale, odmawiajmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wieczorami gro-
madźmy się przy krzyżu na rodzinnym odmawianiu Modlitwy Różańcowej. Niech naj-
bliższe dni będą nade wszystko czasem adoracji Krzyża i wywyższenia Ukrzyżowanego 
we wspólnocie domu. 
Wpatrzeni w Chrystusa Ukrzyżowanego nie bójmy się też stanąć przed Bogiem  
w prawdzie i podejmijmy wysiłek wzbudzenia aktu żalu doskonałego. Na tej drodze, 
gdy dostęp do sakramentu pokuty i pojednania jest ograniczony, możemy zyskać od-
puszczenie grzechów powszednich i przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli ów żal  
z miłości do Pana połączymy z mocnym postanowieniem przystąpienia do spowiedzi 
sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe (por. KKK 1452). Tak usposobieni do trwa-
nia w łasce żywej wiary będziemy zdolni do tego, by zobaczyć chwałę Zmartwychwsta-
łego i bez lęku pójść dalej w życie”.          Z listu pasterskiego Biskupa Opolskiego 

 

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. Dzisiaj Niedziela Palmowa. Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30.  

Na każdej Mszy św. obrzęd poświecenia palm.  
O godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia.  
Od 15.00 do 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 

4. Przypominam zachętę Biskupów do modlitwy różańcowej w domu o godz. 20.30. 
    W tym czasie księża i osoby duchowne modlą się w kościołach. 
5. Od W. Poniedziałku do W. Środy od 7.00 – 8.00; 15.00 – 16.00 i 17.00 – 18.00:  
     adoracja Pana Jezusa i spowiedź św. Zapraszam, przy zachowaniu przepisu,  
     że w kościele może przebywać jednocześnie najwyżej 5 osób. 

W Triduum Paschalne spowiedź św. możliwa jest jedynie po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu. 

6. 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”. 

7. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę liturgia w naszym kościele, wzo-
rem poprzednich lat, będzie rozpoczynać się o godz. 18.00.  
Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do obrzędów Wigilii Paschalnej  

      czynności liturgiczne będą sprawowane bez udziału ludu (sine populo). 
Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, czyli od 12 kwietnia br., do odwołania,  

      w obrzędach religijnych może brać udział do 50 osób.   
8. W Wielki Piątek obowiązuje: 
               post ścisły (3 posiłki w ciągu dnia – osoby od 18 do  60 lat) 

             i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 lat). 
9. W Wielką Sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie  
    od godz. 8.00 do 15.00 (jednocześnie może przebywać w kościele do 5 osób). 
W tym roku nie będzie poświęcenia pokarmów w kościele. Jest zachęta, aby głowa 
rodziny (ojciec lub matka) poświęcili pokarmy przed śniadaniem wielkanocnym zgodnie 
z obrzędem, który znajduje się w „Drodze do Nieba” – nr 77,  
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Złota myśl tygodnia: „Wszystko ma swój sens w krzyżu. Dlatego nie ma Kościoła        
                                  bez krzyża; nie ma ofiary, uświęcenia i służby bez krzyża ”.    

      (Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński) 
 

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) 

Pobłogosławienie palm. 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) 

Pobłogosławienie palm. 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) 

Pobłogosławienie palm. Błogosławieństwo sakramentalne 
 

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

 

Wielki Poniedziałek (6. 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 (18 - 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 i dziadka Mieczysława Mijal (w miesiąc po śmierci). 

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

 

Wielki Wtorek (7. 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 (19 - 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 – przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą  
                   o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gerharda Henkel. 
                (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 
 

 

Wielka Środa (8. 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 + Janinę Kędzia. 
(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) 
 
 

 
 
 

TVP1 przeprowadzi transmisje liturgii Triduum Paschalnego z kaplicy Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Nabożeństwa w Wielki Czwar-
tek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę będą rozpoczynały się o godz. 18.00.  
W Wielki Piątek, godz. 20.50 - Drogi Krzyżowej z udziałem papieża Franciszka. 
W Wielką Sobotę, godz. 20.25 - Orędzie Wielkanocne abp. Stanisława Gądeckiego,  
                                                                                                      przewodniczącego KEP. 
W Niedzielę Wielkanocną  transmisja Mszy świętych:  

- godz. 7.00 z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach,  
- godz. 11.00 z Watykanu wraz z papieskim błogosławieństwem Urbi et Orbi. 

W Poniedziałek Wielkanocny: - godz. 7.00 - transmisja Msza św.  
                                                                  z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
                                                - godz. 12.00 – modlitwa Regina Coeli z Watykanu. 
 
 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w sobotę od 15.30. 
         5 – 11 kwietnia 26. Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24. 

    12 – 18 kwietnia 27. Sadowa 13, 15, 17, 19, 21. 

Dziękuję osobom z Rejonu  25. (Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a, 70, 72, 76)  
za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.  
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Rozpoczyna  się  TRIDUUM   PASCHALNE  2020 roku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wielki  Czwartek (9. IV) 
               

18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej 
       za ++ ks. proboszcza Józefa Skowronka, 
       ks. prałata Franciszka Duszę, ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,   
       s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik, s. Scholastykę Jarosch. 
      W intencji powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii. 
 

W tym roku nie może być adoracji Najświętszego Sakramentu przy ołtarzu Ciemnicy.    

 
 

Wielki  Piątek (10. IV) 
               

            9.00 – Droga krzyżowa w kościele     (bez udziału ludu – sine populo) 
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia    (bez udziału ludu – sine populo)    

18.00 – Liturgia ku czci Męki Pańskiej 
 

W tym roku nie może być adoracji Najśw. Sakramentu przy ołtarzu Bożego Grobu.                     
 

 
 

Wielka  Sobota (11. IV) 
 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu przy ołtarzu Bożego Grobu: godz. 8.00 - 15.00. 
Proszę zadbać o to, by w kościele nie było jednocześnie więcej niż 5 osób. 
 

W tym roku nie może być poświęcenia pokarmów.  
Zachęcam, aby głowa rodziny (ojciec lub matka) pobłogosławiła pokarmy przed 
śniadaniem wielkanocnym.  
Odpowiedni obrzęd znajduje się w „Drodze do Nieba” (nr 77). 

 
 

 

18.00 – Wigilia Paschalna    (bez udziału ludu – sine populo) 
 

Msza św.: za ++ rodziców Wilhelma i Różę Sławik, Maksymiliana  
                  i Jadwigę Malkusz i ++ z pokrewieństwa.                  (Te Deum) 
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 12. IV 2020 r. 
(od dzisiaj w liturgii może uczestniczyć do 50 osób) 

 

M.:  *6.00 (Rezurekcja) – w intencji parafian i przybyłych gości.   (Te Deum) 
 
 

M.:   9.15 – ………….……………………….…… (intencja wolna).    (Te Deum) 
 

M.: 10.30 – za ++ rodziców Annę i Franciszka Gabrielczyk, Reginę i Ryszarda  
                  Wicher, 3 braci, 2 bratowe i ++ pokrewieństwa.    (Te Deum)      

      15.00 – Nieszpory z Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego  
                   i modlitwa o ustanie epidemii. 
Po nieszporach do godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.  

 

 
 

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy - 13. IV 2020 r.       
 

M.: 8.00 – za ++ rodziców i teściów oraz ++ z rodzin Sajewicz i Kuka. 
 
 

M.:  9.15 – ………….…………………………………..………..… (intencja wolna).     
 

M.: 10.30 – ………….…………..………………………………… (intencja wolna).     
                   
 

       15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa o ustanie epidemii. 
       15.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu.  
 

 
 

Cd. ogłoszeń ze strony 4. 
10. W Wielką Sobotę, oddajemy cześć krzyżowi, znajdującemu się obok ołtarza,  
      przez przyklęknięcie lub skłon. Nie dotykamy i nie całujemy krzyża. 
11. W Niedzielę Zmartwychwstania Msza św. rezurekcyjna o godz. *6.00. 

Następne Msze św. o godz. 9.15 i 10.30. 
O godz. 15.00  - nieszpory z Uroczystości i modlitwa o ustanie epidemii. 
Po nieszporach do godz. 17.00 - adoracja Najświętszego sakramentu zakoń-
czona udzieleniem Komunii św. osobom, które nie były na Mszy św. 

12. Od Niedzieli Zmartwychwstania (12 kwietnia) we Mszy św. będzie mogło  
      uczestniczyć do 50 osób.  
13. Zachęcam do duchowego uczestnictwa w obrzędach Wielkiego Tygodnia  
      poprzez środki masowego przekazu  
14. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30.  

O godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia z modlitwą o ustanie epide-
mii. Do godz. 17.00 adoracja Najświętszego sakramentu zakończona udzie-
leniem Komunii św. osobom, które nie były na Mszy św. 

15. Kolekty: 12 kwietnia – na potrzeby parafialne 
               13 kwietnia – na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc, ofiary i wpłaty na konto parafialne. 



T R I D U U M  P A S C H A L N E  2 0 2 0  
 

„Ponieważ dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Bo-
ga Chrystus dokonał przez paschalne misterium swojej błogosła-
wionej Męki, przez które umierając zniweczył naszą śmierć i zmar-
twychwstając przywrócił nam życie, święte Triduum Męki i Zmar-
twychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego”. 
„Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co ro-
ku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nie-
szporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określa-
ny jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego 
 i wskrzeszonego”. Nazywa się go „Triduum paschalnym”, ponie-
waż uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest 
przejścia Pana z tego świata do Ojca”.  

 
 

 
 

W I E L K I  C Z W A R T E K  
 

18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej (bez udziału ludu – sine populo) 
„Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Ko-
ściół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kie-
dy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich 
na świecie aż do końca ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami 
chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, dał Apostołom do spożycia 
oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby Je ofiarowali”. 

W tym roku nie będzie przeniesienia Najświętszego Sakra-
mentu do Ciemnicy i adoracji. 

 

 
 

W I E L K I  P I Ą T E K  
 

   9.00 – wypominki i Droga krzyżowa (bez udziału ludu – sine populo) 
15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia (bez udziału ludu – sine populo) 
18.00 - Liturgia ku czci Męki Pańskiej (bez udziału ludu – sine populo) 

„W tym dniu, w którym Chrystus został ofiarowany jako nasza Pas-
cha, Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca 
oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa 
umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całe-
go świata. Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii. Wielki Piątek 
jest w całym Kościele dniem pokuty w którym obowiązuje zacho-
wanie wstrzemięźliwości i postu”. 

W tym roku po zakończeniu obrzędów nie nastąpi przenie-
sienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza Bożego Grobu i nie 
będzie adoracji. 

 
 
 

W I E L K A  S O B O T A  
„W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając 
Mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do Otchłani, a także 
w modlitwie i poście oczekuje na Jego zmartwychwstanie”. 
 

8.00 – 15.00: adoracja Najświętszego Sakramentu:  
Bardzo proszę, aby w kościele przebyło jednocześnie nie więcej niż 5 osób. 

 

•    8.00 – ul. Brzozowa, Kasztanowa. 
•    9.00 – ul. Bagienna, Górna, Leśna, Nowa, Pasieczna, Romantyczna. 
•  10.00 – ul. Krapkowicka, Wąska, Wapienna, Lipowa.  
•  11.00 – ul. Wierzbowa, Świerkowa, Przyjaźni. 
•  12.00 – ul. Przyjaciół Schongau, Sadowa, Marzanny, Fabryczna. 
•  13.00 – ul. Torowa, Jasna, Malińska, Gogolińska, Fredry, Łąkowa. 
•  14.00 – ul. Kamienna, Wiśniowa, Sosnowa. 
•  15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie adoracji. 
      *W tym roku nie będzie poświęcenia pokarmów wielkanocnych. 

 

 
 

18.00 -  W I G I L I A  P A S C H A L N A  (bez udziału ludu – sine populo) 
„Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na 
cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą 
noc zmartwychwstania Pana, jest jakby „matką wszystkich świętych 
wigilii”. Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania  
i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia”.  

• Liturgia światła (proszę przynieść świece paschalne) 
• Liturgia słowa 
• Liturgia chrzcielna 
• Liturgia eucharystyczna 

 

N I E D Z I E L A  Z M A R T W Y C H W S T A N I A  P A N A  J E Z U S A  
„Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania 
Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako wielką niedzielę.  
 

*6.00 – Msza św. rezurekcyjna (z udziałem najwyżej 50 osób)  
  9.15 – Msza św. (z udziałem najwyżej 50 osób)  
10.30 - Msza św. (z udziałem najwyżej 50 osób)  
15.00 - nieszpory z Uroczystości  

 

To bardzo piękny liturgicznie, aczkolwiek w tym roku bardzo 
dziwny i trudny dla nas wszystkich czas. Życzę Wam wszystkim 
mocy Ducha Świętego, abyśmy mogli godnie świętować Ta-

jemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Niech w sercu 
każdego będzie radość paschalna. Bóg z nami! Jezus żyje! 
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