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

IV Niedziela Wielkanocna  „Chrześcijanie są nieustannie prowadzeni i karmieni 
przez Dobrego Pasterza”. 

 
 

 Słowo Boże: Dz 2,36-41; 1P 2,20-25; J 10,1-10 
 
 

W lekturze Dziejów Apostolskich wraca pierwsza katecheza Kościo-
ła wygłoszona przez św. Piotra w dniu zesłania Ducha Świętego. 
Słuchacze „przejęli się do głębi serca”. A skutkiem tego niepokoju 
ducha było pytanie: „Co mamy czynić?”. I tu po raz pierwszy w Dzie-
jach Apostolskich pada wezwanie: „Nawróćcie się!”. Ciekawa 
rzecz, że w przekazie najstarszej z Ewangelii, a więc tej napisanej 
przez św. Marka, ten sam apel rozpoczyna publiczne nauczanie 
Jezusa Chrystusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. Pierwsze wezwanie to 

poniekąd program, oś, centrum i punkt odniesienia. 
W warstwie znaczeniowej polski czasownik „nawracać się” posiada najpierw ideę zmiany 
kierunku. „Nawróć się” to znaczy: porzuć obraną drogę, nawet nie skręć, ale wręcz za-
wróć. Gdy bierzemy do ręki oryginalny grecki tekst Nowego Testamentu, znajdujemy tam 
czasownik „metanoeo”. Pod względem budowy jest słowem złożonym. Składa się z przed-
rostka „meta” i rdzenia „noeo”. Ów przedrostek nadaje greckim słowom sens przemiany. 
(…). Rdzeń „noeo”  znaczy: używać rozumu, myśleć. I tak to nawrócenie rozpoczyna 
się od zmiany sposobu myślenia. W kręgu przeżyć religijnych jest to bardzo ważne, bo 
przypomina, że wiara – jak chcieliby niektórzy – nie jest jedynie uczuciem. Wiara jest 
aktem, który obejmuje całego człowieka. Nawet jeśli pozostaje sferą tajemnicy (bez niej 
byłaby czystą wiedzą, a nie wiarą), to przecież domaga się rozumowych uzasadnień i 
argumentów. Na nich buduje odpowiedź wola. Czy taki proces towarzyszył sercom słu-
chaczy św. Piotra?                      ks. Zbigniew Niemirski 

 
 
 

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. „Bogu dzięki” za deszcz, który spadł w minionym tygodniu.  
    W dalszym ciągu zmagamy się z epidemią. Gdyby ktoś potrzebował jakiejś pomocy,  

a ja mógłbym taką pomoc wyświadczyć lub  zorganizować, to proszę dzwonić pod nu-
mer 507–017-858. Ks. proboszcz. 

2. Aktualne informacje Kurii Opolskiej znajdziesz na stronie internetowej: 
     http://www.diecezja.opole.pl/ 
3. Dzisiaj IV Niedziela Wielkanocna. Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30.  

O godz. 15.00 nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii.  
Od 15.00 do 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu i Komunia św.  
                                                                        o godz. 15.30, 16.00 i 16.30. 
W dzisiejszą Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczyna się 57. Tydzień Modlitw o Powo-
łania do Służby w Kościele. 

4. Ks. Bp A. Czaja do 24 maja 2020r. 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 może uczestniczyć 26 wiernych, plus 

kilka osób usługujących w liturgii. Osoby, które chciałyby uczestniczyć we Mszy św. 
i mieć zagwarantowane miejsce wewnątrz kościoła w niedzielę 10 maja, proszę  
o zgłoszeni się do zakrystii po miejscówkę. 
Osoby, które zamówiły intencję na Mszę św. niedzielną, proszę o kontakt nie mniej niż 8 
dni przed umówioną datą, w celu zagwarantowania miejsc w kościele dla rodziny. 
Pozostałe osoby proszone są o uczestniczenie we Mszy św. na zewnątrz kościoła.  
Będzie włączony głośnik. Komunia św. będzie udzielana również przed kościołem.  

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.   
9. Serdecznie dziękuję osobom, które pracowały w minionym tygodniu.  
10. Kolekta: 3 maja - na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne. 
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Nabożeństwa ku czci Matki Bożej: 
 
 

Niedziela – godz. 15.00            Litania Loretańska  
Poniedziałek – godz. 18.00      Litania do Matki Boga i ludzi  
Wtorek – godz. 18.00                Królująca w Niebie 
Środa –  godz. *8.00                 Litania Loretańska 
Czwartek – godz. 18.00            Wezwania do Matki Bożej  
Piątek –  godz. 18.00                Litania Loretańska 
Sobota –  godz. *8.00     Litania do Niepokalanego Serca Maryi 

  
 

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

 

Serdecznie dziękuję za złożone ofiary i wpłaty na konto parafialne. 
                                       
       

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


 
V Niedziela Wielkanocna – 10. V 2020 r.       (2. niedziela miesiąca –  
                                                                                   odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                    
           7.30 – różaniec 
M: 8.00 – za ++ rodziców Dorotę i Eryka Kowolik, Anielę i Otto Macha  
                i ++ z pokrewieństwa.        

(Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 
 

M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.  
         (Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 

 

M: 10.30 – w int. Łucji i Antoniego Wicher (z okazji 45. r. ślubu) z podz. za o. łaski 
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.   (TD) 

(Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 
 

       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 30 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. (…). Przystępując do Komunii św. wierni 
winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. 
3. Sakrament Pokuty można już sprawować w zamkniętych konfesjonałach,  
z zastrzeżeniem, że penitent ma mieć zasłonięte usta i nos.  
4. Zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej co-
dziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim. 
5. Przywraca się możliwość zwyczajowej formy pogrzebu (…).  
W uroczystościach pogrzebowych może brać udział nie więcej niż 50 osób. 

 

 
 

Na wesoło:  1. - Mamo, czy to prawda, że moja siostra spadła z nieba? –  
                                                                           pyta Jaś o nieobecną starszą siostrę. 
  - Tak, to prawda, mój drogi. Aniołowie i święci chcieli mieć trochę spokoju  
                                                                                    i dlatego wysłali ją na ziemię. 
 

 2. Przychodzi żaba do lekarza ze skarpetą na głowie a lekarz się jej pyta: 
  - Nie miała Pani bardziej oryginalnej maseczki na podorędziu? 
   - Nie wygłupiaj się, to jest napad! 
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Złota myśl tygodnia: „Matka Boża była tak piękna, że kiedy się Ją raz zobaczyło,  
                              nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć,               
                              żeby Ją znowu zobaczyć”.      (św. Bernadetta) 
 
 

M.: 18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.)  –  
                                                za ++ rodziców Adama i Kazimierę Harlos.              
 

IV Niedziela Wielkanocna – 3. V 2020 r.       (1. niedziela m. - 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        

(w kościele wszystkie miejsca zarezerwowane. Można uczestniczyć na zewnątrz) 
 

  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 
         (w kościele wszystkie miejsca zarezerwowane. Można uczestniczyć na zewnątrz) 

 

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

               Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 (w kościele wszystkie miejsca zarezerwowane. Można uczestniczyć na zewnątrz) 

 

       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.  

 

 

Poniedziałek (4. V) – św. Floriana, męczennika       
 

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

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

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

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.)  – za ++ rodziców Magdalenę i Joachima  
                                                   Przesdzink, ojca Alfonsa Bekiersz i córkę Karolinę. 
 

 

Wtorek (5. V) – 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 + Marię Zelek (11 - od Marka i Zofii Pacholik – spoza parafii) 

 

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

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + ojca Augustyna Wiktor (4. r. śm.)       
          ++ z pokrewieństwa Wiktor i Frank, rodziców Józefa i Jadwigę Chudala,               
           z pokrewieństwa Chudala i Lazar, oraz Anitę NIchtke.           
                 

 

Środa (6. V) – śś. apostołów Filipa i Jakuba      

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

                  Litania do św. Józefa 
8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.)  – ………………………… (intencja wolna). 
 

 

Czwartek (7. V) – 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 – 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: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                       17.00 – 17.30: adoracja w ciszy; 17.30 - różaniec 

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + Grzegorza Szprot.                     

Piątek (8. V) – św. Stanisława, bpa i męczennika, głównego patrona Polski 

 

  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. 
 
   

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

  17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + Gabrielę Pudlik (w 1. r. śm.) 

\ 

 

Sobota (9. V) – dzień powszedni 
 

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

8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + Marię Zelek  
                                                         (12 - od Biernatów z Laskowej – spoza parafii) 

 
                                                                                         

               17.00  -  18.00: adoracja Pana Jezusa i spowiedź św. 
                      17.00 –17.45: adoracja w ciszy;  17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia              
M.: 18.00 – w int. rodziny Mnich z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.,  
                  zdrowie i opiekę Matki Bożej.        
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