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

III Niedziela Wielkanocna  „Zmartwychwstaniemy jak On, z Nim i przez Niego”. 
 Słowo Boże: Dz 2,14-28; 1P 1,17-21; Łk 24,13-35 

 
 

Wielką trudnością uczniów zdążających do Emaus,  
a także naszą trudnością w relacjach z Bogiem, jest prawda o tym,  
że Bóg jest niewidzialny. Dla tych dwóch uczniów wszystko będzie 
skończone, aż do czasu, kiedy odkryją nową obecność Jezusa. Do-
póki byli przy Chrystusie, pokonywali tyle różnych trudności. Teraz 
ten, w którym pokładali nadzieję, którego spotykali na co dzień już nie 

ma znaczenia. Zginął najhaniebniejszą śmiercią. Wracają do rodzinnej miejscowości. 
Jednemu na imię Kleofas. Nie znamy natomiast imienia drugiego ucznia. Dlaczego? 
Być może dlatego, aby każdy z nas w to miejsce mógł wpisać swoje imię. 

Jakże inaczej czyta się i rozumie ten fragment Ewangelii, gdy w miejsce dru-
giego ucznia wstawimy swoje imię. Bo któż z ludzi nie przeżywa w swoim życiu podob-
nych sytuacji: oto wszystko miało być inaczej, a tymczasem... zawiedziona nadzieja, 
bolesna strata kogoś najbliższego, tragedie rodzinne czy zawodowe. Po ludzku – sytua-
cje bez wyjścia. 

Chrystus daje nam pokazową lekcję bycia i obchodzenia się z ludźmi ciężko 
doświadczonymi przez życie. Wiemy dobrze, że człowiek skrzywdzony, zawiedziony, 
poraniony jest tak skoncentrowany na swoim bólu, niepowodzeniu, doznanej niespra-
wiedliwości, że nie jest w stanie myśleć o niczym innym. Jak zachowuje się w tej sytua-
cji Chrystus? Najpierw dyskretnie towarzyszy uczniom, idąc z nimi. Z wielką cierpliwo-
ścią słucha ich zwierzeń. Pozwala im opróżnić swoje serca z zawiedzionych nadziei, 
niespełnionych oczekiwań. Dopiero kiedy zaczęli opowiadać o pustym grobie, zabiera 
głos. 

   Każdy dzisiaj żyjący uczeń Chrystusowy musi zdać sobie sprawę z tego,  
że jest wezwany przez Zmartwychwstałego do naśladowania swego mistrza w relacjach 
z ludźmi przeżywającymi trudne chwile.      ks. Sławomir Kawecki 

 
 

 

 

 
 
 

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. Niedzielą rozpoczynamy kolejny tydzień życia liturgią, domem, 
pracą, pandemią. Mamy wiele pytań i obaw. Ewangelia tej niedzieli przypomina nam, 
że nie jesteśmy sami. Jezus jest z nami. I to jest najważniejsze, to daje poczucie bez-
pieczeństwa.  Na początku tygodnia życzę każdemu dobrego zdrowia, wielu powodów 
do radości i….  deszczowych dni. 

   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 III Niedziela Wielkanocna. Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30.  

Dzisiaj rozpoczyna się XII Tydzień Biblijny. 
O godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia.  
Od 15.00 do 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i Komunia św.  
                                                                        o godz. 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00. 

4. Ks. Bp A. Czaja do odwołania przedłuża dyspensę ogólną od obowiązku  
    uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie   
    Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. 
5. Od 20 kwietnia we Mszy św. w naszym kościele (400 m2) może uczestniczyć  
      26 wiernych. Osoby, które chciałyby uczestniczyć we Mszy św. w naszym kościele       
      w niedzielę 3 maja, proszę o wcześniejsze zgłoszenie tego. 
6. Od poniedziałku do soboty od 7.00 – 8.00 i 17.00 – 18.00:  
     adoracja Pana Jezusa i spowiedź św. Zapraszam, przy zachowaniu przepisu,  
     że w kościele może przebywać jednocześnie najwyżej 26 osób. 
7. Zachęcam do duchowego uczestnictwa w liturgii Kościoła poprzez środki masowego  
      przekazu.   
8. Biskup Opolski udzielił dyspensy od zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od 

pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji 
Opolskiej w piątek 1 maja. 

9. W tym tygodniu przypada czwartek przed  pierwszym piątkiem (Godzina Święta), 
pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 

10. W piątek o godz. 18.00 pierwsze nabożeństwo majowe. 
11. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w tym roku będzie obcho-

dzona 2 maja (w sobotę). Msze św. o godz. 8.00 i 10.30.   
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Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113 

                                        
       

 

Nabożeństwa ku czci Matki Bożej: 
 

Piątek –  godz. 18.00             Litania Loretańska 
Sobota –  godz. 8.00     Litania do Niepokalanego Serca Maryi  

 

mailto:stasieko@interia.pl
http://www.parafiakarlubiec.pl/
http://www.diecezja.opole.pl/
http://www.parafiakarlubiec.pl/
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Złota myśl tygodnia: „Mniej nas interesuje obraz jutra i miejsca przy stole obfitości.  
                                  Istotne jest to, z kim w to jutro pójdziemy”.  (ks. Józef Tischner). 
 
 

M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog,  
                   zdrowie i opiekę Matki Bożej w rodzinie Lidii i Henryka Herok.              
 

III Niedziela Wielkanocna – 26. IV 2020 r.               
M: 8.00 – do Bożej Opatrzności w int. Jolanty i Andrzeja (z okazji 20. r. ślubu) 
                z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej.        

                (może uczestniczyć jedynie 26 osób, które wcześniej to zgłoszą) 
 

  M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian. 
(może uczestniczyć najwyżej 26 osób, które wcześniej to zgłoszą) 

 

M: 10.30 – za + tatę Mariana, ++ babcie i dziadków z obydwu rodzin. 

(może uczestniczyć jedynie 26 osób, które wcześniej to zgłoszą) 
 
 

       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 (27. IV) – dzień powszedni       
 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (7 - od Bernadety Król – spoza parafii) 

 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                       17.00 – 17.30: adoracja w ciszy; 17.30 - różaniec 

M.: 18.00 – za + męża Adolfa Nowak, ++ jego rodziców Małgorzatę i Franciszka,   
  rodzeństwo i pokrewieństwo, opiekunów Klarę i Franciszka Grel, babcię Karolinę. 
 

 

Wtorek (28. IV) – dzień powszedni 
 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (8 - od Tomasza Króla – spoza parafii) 
 
 

 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                       17.00 – 17.30: adoracja w ciszy; 17.30 - różaniec 

M.: 18.00 – w int. Elżbiety Feliks z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.,  
                  zdrowie i opiekę Matki Bożej. Za + męża ojca i dziadka Jerzego Feliks. 
                 

 

Środa (29. IV) – św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła,  
                           patronki Europy     

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

                  Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (9 - od rodziny Pławeckich z Wojakowej – spoza parafii)            
 

 

Czwartek (30. IV) – dzień przed pierwszym piątkiem miesiąca                   

                  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
M.: 8.00 – o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących w niebezpie-

czeństwie śmierci, za zmarłych, za personel medyczny,  
                za rządzących i wszystkie służby zaangażowane w działania związane 

z trudną sytuacją w kraju. 
 
 

 17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezusa)  
17.00 – 17.50: spowiedź św.  

   17.00 – 17.30: adoracja w ciszy 
  17.30 – różaniec za papieża Franciszka, za kapłanów i siostry zakonne,  
             o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  
            w intencji Diecezjalnego Dzieła Modlitwy „Oremus” 

 17.55 – modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne. 
M: 18.00 – ………………………………………………….……..… (intencja wolna). 
                     

P a p i e s k a  i n t e n c j a  e w a n g e l i z a c y j n a  n a  m a j  2 0 2 0  r . :  
„Aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim,  

byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła”. 
 

 

Piątek (1. V) – pierwszy piątek miesiąca 

 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (10 - od chrześnicy Bożeny z rodziną – spoza parafii) 

    

  15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30) 
 

  17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
M.: 18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – w int. rodziny Reinwald  
                z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej. 
 

\ 

 

Sobota (2. V) – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski   
                           głównej Patronki Polski     

 

M.: 8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) –  
               za ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Wojtala, 2 braci,     
               ++ z pokrewieństwa Wojtala, Prusko i Dorniok. 

Zmiana tajemnic różańcowych.  
 

M.: 10.30 – w intencji Ojczyzny.   Modlitwa do Matki Bożej                                                                                           

               17.00  -  18.00: adoracja Pana Jezusa  
               17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia              
M.: 18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.)  –  
                                                za ++ rodziców Adama i Kazimierę Harlos.        
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12. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary i wpłaty na konto parafialne.  
13. Serdecznie dziękuję osobom, które pracowały w minionym tygodniu (koszenie tra-

wy, demontaż dekoracji, troska o krzewy i kwiaty, praca na budowie DP):  
     Rita i Adam Ficek, Alicja Tutak, Sonia Gala, Agnieszka Caban-Jania, Andrzej Jania,    

  Hubert Sznajder, Teresa i Gerard Wicher, Józef Malkusz, Anna Wolska, Jan Duczek, 
     Adam Tkocz i Mateusz Skałecki. 

 
 

IV Niedziela Wielkanocna – 3. V 2020 r.    (adoracja Pana Jezusa)                    
    
               

               7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
M: 8.00 – za + męża Klausa Bekiesch,  
               ++ rodziców Annę i Stanisława Prusko, Edytę i Ditra Bok. 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne        

                (może uczestniczyć jedynie 26 osób, które wcześniej to zgłoszą) 
 

  M: 9.15 – w int. rodziny Koryzma z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.,  
                zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 (może uczestniczyć najwyżej 26 osób, które wcześniej to zgłoszą) 

 

M: 10.30 – za ++ rodziców Wilhelma i Różę Sławik, 
                  Maksymiliana i Jadwigę Malkusz i ++ z pokrewieństwa. 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 (może uczestniczyć jedynie 26 osób, które wcześniej to zgłoszą) 

 
 

       15.00 – Nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii. 
          15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                               O godz. 15.30, 16.00 i 16.30 – udzielanie Komunii św.  
 
 

 
Z Dekretu Bpa A. Czai, z 20 kwietnia 2020 roku : 

 

1. W przylegających do kościołów placach i parkach obowiązuje zasada dystan-
sowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać 
w odległości minimum ok. 2 m od siebie. 
 

2. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego 
oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także 
podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących.  
Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowa-
nia kultu religijnego. Przystępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie 
dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. 
 

3. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech 
podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem pozostanie w tym czasie 
akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego 
żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w naj-
bliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski. 
 

4. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 
zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej co-
dziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim. 
 
Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Kiedy Chrystus zasiadł na stolicy niebieskiej 
szczęśliwości, nie pozwolił, aby kiedykolwiek ustał kult, który ustanowił i sprawował w 
ciągu swego ziemskiego życia. Albowiem nie pozostawił rodzaju ludzkiego w sieroctwie, 
lecz jak nieustannie otacza go swoją potężną i bezpośrednią opieką, jako rzecznik u 
Ojca w niebie, tak też wspomaga go przez Kościół swój, w którym trwa poprzez wieki 
Boską obecnością i który ustanowił jako kolumnę prawdy i szafarza łaski, ufundował na 
ofierze krzyża, uświęcił i utrwalił go na wieki” (Pius XII). 
 
Na wesoło: Katechetka w barwny sposób opisuje dzieciom koniec świata: „Wicher 
zerwie dachy domów. Grad wielkości kurzego jajka powybija okna. Strumienie i rzeki 
wystąpią ze swych brzegów wskutek trzęsienia ziemi. Błyskawice i pioruny przerażą 
ludzi”. Kończąc, mówi: 
 - Może ktoś z was ma jakieś pytanie? 
  - Proszę pani – pyta dziesięcioletni Adaś – przy takiej pogodzie chyba będzie-
my mieli dzień wolny od szkoły? 
 
 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w *piątek o 18.45. 

26 – 2 maja 29. Kasztanowa  55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80. 

3 – 9 maja 30. Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70. 
Wierzbowa 33, 34, 36. 

Dziękuję osobom z Rejonu 28.  (Kasztanowa 81, 87, 89, 93;  90, 92, 94,104; 
        Przyjaciół Schongau 41) za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego. 
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