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

Zmartwychwstanie Pańskie  – W Eucharystii zawiera się całe „duchowe dobro 
Kościoła, a mianowicie sam chrystus, nasza Pascha”. 

 Słowo Boże: Dz 10,34-43; kol 3,1-4; J 20,1-9 
 
 

Drodzy Parafianie. Mam nadzieję, że wszyscy  
dzielnie sobie radzicie w tym trudnym czasie  

i co najważniejsze, jesteście zdrowi. 
Codziennie, z grupą wiernych, modlimy się w naszym 

kościele za Was wszystkich.  
Życzę Wam, abyście w czasie tej Wielkanocy  

spotkali Zmartwychwstałego Jezusa  
i odkryli, że Jego grób jest naprawdę pusty. 

            Niech nadzieja płynąca ze zwycięstwa Chrystusa pokona wszelką        
       niepewność, lęk i bezradność, która próbowała zagościć w minionych     
       tygodniach w naszych sercach. Przyjmijcie i uwierzcie na nowo w to,  

    że z Chrystusem każdy krzyż kończy się zmartwychwstaniem. 
 
 
 
 
 

Św. Grzegorz z Nazjanzu przypomina nam, że zmartwychwstanie nie jest tylko 
wydarzeniem historycznym. Wspominamy je nabożnie i z wielkim szacunkiem,  
ale gdybyśmy na tym poprzestali, to przegapilibyśmy łaskę, którą udziela nam Bóg.  
Zmartwychwstanie dzieje się dzisiaj! Tutaj! Teraz! 
Różne okoliczności Twojego życia wpisują się historie Marii, Salome, Joanna, Piotra, 
Jana, Tomasza, pozostałych uczniów. Rozterki, wątpliwości, pustka, nadzieja, radość, 
poruszenie, entuzjazm – cała paleta stanów ich ducha, emocji, woli – są „krainą”,  
w której chce zanurzyć się Duch Święty. 
Odkryj, że biblijne spotkania ze Zmartwychwstałym, są naprawdę Twoimi spotkaniami. 
Po takim spotkaniu nic już nie jest, jak dawniej. Serce wstaje z martwych. 

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 Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 
     Msze św. o godz. *6.00, 9.15 i 10.30.   

O godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia.  
Od 15.00 do 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i Komunia św.. 

4. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30.  
O godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia.  
Od 15.00 do 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i Komunia św.. 

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”. 
6. Do 19 kwietnia (włącznie) we Mszy św. może uczestniczyć najwyżej 5 wiernych.  
7. Do 19 kwietnia trwać będzie oktawa Wielkanocna. Kościół chce w ten sposób pod-

kreślić rangę i ważność uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor 
jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, 
jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy. Dlatego między innymi w oktawie 
Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątek. 

8. Od poniedziałku do soboty 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. 
9. Przypominam zachętę Biskupów do modlitwy różańcowej w domu o godz. 20.30. 
10. W tym roku, zaplanowana na najbliższy piątek Droga Światła - procesja ulicami     

    parafii z figurą Zmartwychwstałego i ze świecami – nie odbędzie się. 
11. Zachęcam do duchowego uczestnictwa w liturgii Kościoła poprzez środki masowego  
      przekazu.  
12. Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc w czasie liturgii, za przygotowanie kościoła 

na Święta Wielkanocne i budowę Bożego grobu, za ofiary i wpłaty na konto parafial-
ne. „Bóg zapłać”. 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: we wtorek o godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 – 10.00. 

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

19 – 25 kwietnia 28. Kasztanowa 81, 87, 89, 93;  90, 92, 94,104. 
Przyjaciół Schongau 41. 

12 kwietnia 2020 r.                                              - 4 -                                                        Nr 15/570  
 

Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113 

                                        
       

 

mailto:stasieko@interia.pl
http://www.parafiakarlubiec.pl/
http://www.diecezja.opole.pl/
http://www.parafiakarlubiec.pl/


12 kwietnia 2020 r.                                               - 2 -                                                      Nr 15/570                                          
                               0 

Złota myśl tygodnia: „Żyj tak, abyś kiedy umrzesz, nie umarł”. (św. Augustyn)  
 
 
 
 
 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 12. IV 2020 r. 
(do 19 kwietnia włącznie, w liturgii może uczestniczyć do 5 osób) 

 

M.: *6.00 (Rezurekcja) – za zmarłych i żyjących parafian.    (TD) 

(brak wolnych miejsc!) 
 

M.:  9.15 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. 
                 i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej  
                 w rodzinach Wancke i Wojtala.          (Te Deum) 
(może uczestniczyć najwyżej 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 

 

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

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

       15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa o ustanie epidemii. 
       15.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu 
                               O godz. 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00 – udzielanie Komunii św.  

 

 

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy - 13. IV 2020 r.       
M.: 8.00 – za ++ rodziców i teściów oraz ++ z rodzin Sajewicz i Kuka. 

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

M.:  9.15 – o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za zmarłych, za personel 
medyczny, za rządzących i wszystkie służby zaangażowane w działania 
związane z nadzwyczajną sytuacją w kraju.       (brak wolnych miejsc!) 

   

M.: 10.30 – z podz. za o. łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże  
                   w rodzinach Tutak, Strzelczyk i Paszkowskich. 

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

       15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa o ustanie epidemii 
       15.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                               O godz. 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00 – udzielanie Komunii św.  
 

 

Wtorek w Oktawie Wielkanocy - 14. IV 2020r.  
 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (1 - od sołtysa wsi Sechna i Rady Sołeckiej – spoza parafii) 

(może uczestniczyć najwyżej 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 + Eryka Wancke (w miesiąc po śmierci). 
                (może uczestniczyć najwyżej 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 

Środa w Oktawie Wielkanocy - 15. IV 2020r.      

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
              Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (2 - od Elżbiety i Pawła Zabrzeńskich – spoza parafii) 

                 (może uczestniczyć najwyżej 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 ++ rodziców Klarę i Karola Niestrój 
                   oraz ojca i teścia Witolda Jasińskiego. 

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

 

Czwartek w Oktawie Wielkanocy - 16. IV 2020r.  

                 7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (3 - od sąsiadów Łagoszów – spoza parafii) 

                 (może uczestniczyć najwyżej 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 – do Bożego Miłosierdzia z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.,  
     zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Henryka Dyr i ich córek z rodzinami. 

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

 

Piątek w Oktawie Wielkanocy - 17. IV 2020r.  

 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (4 – o rodziny Zelków z Jurkowa – spoza parafii) 

                 (może uczestniczyć najwyżej 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 + Leokadię Gaida (w miesiąc po śmierci). 

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

 

Sobota w Oktawie Wielkanocy - 18. IV 2020r.          

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)    
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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 + mamę Eugenię Olejnik, ++ dziadków Władysława i Leokadię  
                  Chaberskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

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

 

II Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia Bożego) – 19. IV 2020 r.               
    
               

M: 8.00 – za ++ rodziców, rodzeństwo i dziadków z rodzin Halski, Hutniczak  
           i Romańczukiewicz.        

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

  M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian. 
(może uczestniczyć najwyżej 5 osób, które wcześniej to zgłoszą) 

 

M: 10.30 – za  + syna Arkadiusza Nocon, rodziców i dziadków z obu stron  
                  oraz ciocię Emmę Lipka. 

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

       15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa o ustanie epidemii. 
       15.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                               O godz. 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00 – udzielanie Komunii św.  
 

 
 
 

Na wesoło: W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy: 
  - Mućka, powiedz co! 
  - Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię. 
 

Papież Franciszek o zmartwychwstaniu 
 „Także do nas, podobnie jak do kobiet, które przy-
szły do grobu, skierowane jest to słowo: „Dlaczego 
szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; 
zmartwychwstał!” (Łk 24, 5-6). Ostatnim słowem nie 
są już śmierć, samotność i lęk. Jest takie słowo, któ-
re wykracza poza granice ludzkiej wyobraźni, i które 
tylko Bóg może wypowiedzieć: jest to słowo zmar-
twychwstania. Mocą Bożej miłości „oddala ono 
zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność 
upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, 
usposabia do zgody i ugina potęgi”. 
 
 

Oktawa Wielkanocy 
Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie nazywano 
Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Pierwsze osiem dni tego okresu two-
rzy oktawę Wielkanocy. Pierwsze świadectwo o uformowanej liturgicznie oktawie Wiel-
kanocy znajdujemy w homiliach pochodzących z IV wieku. 
Liturgia oktawy charakteryzowała się radosnym przeżywaniem tajemnicy paschalnej,  
a szczególnie zmartwychwstania Chrystusa. W tym czasie szczególną uwagę kierowano 
na nowo ochrzczonych. Trzeba bowiem pamiętać, że w Wigilię Paschalną udzielano sa-
kramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, bierzmowania i Eucharystii. W oktawie 
zaś, każdego dnia celebrowano dla nich Mszę św. ze specjalnymi kazaniami – kateche-
zami. W tych katechezach wyjaśniano nowo ochrzczonym znaczenie znaków i symboli 
otrzymanych sakramentów. W taki sposób wprowadzano ich w najgłębsze tajemnice 
wiary chrześcijańskiej. 
Okres oktawy nazywany był tak-
że Białym Tygodniem, a niedzie-
la kończąca oktawę – Białą Nie-
dzielą. W czasie chrztu kate-
chumeni otrzymywali białe szaty, 
które noszono przez cały tydzień 
aż do niedzieli włącznie. Szaty te 
oznaczały narodziny nowego 
człowieka, który w sakramencie 
chrztu otrzymał dar nowego ży-
cia i stał się dzieckiem Bożym. 
Zwyczaj przedłużania najważ-
niejszych świąt chrześcijańskich 
na oktawę, czyli na osiem dni 
jest bardzo dawny. Kościół chce 
w ten sposób podkreślić rangę i 
ważność uroczystości. Wszystkie 
dni oktawy posiadają taki sam 
walor jak Niedziela Zmartwych-
wstania. Okres ośmiu dni trakto-
wany jest jak jeden dzień, jako 
jedno święto, jako dzień najrado-
śniejszy. Dlatego między innymi 
w oktawie Wielkanocy nie obo-
wiązuje post w piątek. 
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