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

Zesłanie Ducha Świętego  „Duch Święty daje nam głębiej zrozumieć 
tajemnicę Eucharystii”. 

 

 Słowo Boże: Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3-13; J 20,19-23 
 
 

W dniu Pięćdziesiątnicy Duch zstąpił z nieba w po-
staci „języków jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym 
z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami” (Dz 2, 3-4). (…).  

Starajmy się wystrzegać dwóch często powtarzających się pokus. Pierwszą 
nich jest do dążenie do różnorodności bez jedności. Dzieje się tak, kiedy chcemy się 
wyróżnić, kiedy tworzone są koalicje i partie, gdy dochodzi do usztywnienia stanowisk 
wykluczających, do zamknięcia się w swoich partykularyzmach, być może uważając sie-
bie za lepszych, lub tych, którzy zawsze mają rację. Wówczas wybiera się część, a nie 
całość, przynależność do tego czy innego kręgu, bardziej niż przynależność do Kościoła. 
Stajemy się „fanami” danej części, zamiast być braćmi i siostrami w tym samym Duchu; 
bardziej chrześcijanami „prawicowymi lub lewicowymi”, niż Jezusa; nieugiętymi stróżami 
przeszłości lub awangardystami przyszłości bardziej, niż pokornymi i wdzięcznymi dziećmi 
Kościoła. W ten sposób mamy do czynienia z różnorodnością bez jedności. Przeciwną 
pokusą jest natomiast dążenie do jedności bez różnorodności. Jednak w ten sposób 
jedność staje się jednolitością, obowiązkiem czynienia wszystkiego razem i wszystkiego  
w ten sam sposób, myśląc wszyscy zawsze w ten sam sposób. Tak jedność staje się  
w końcu uniformizacją i nie ma już wolności. Ale, jak mówi Paweł, „gdzie jest Duch Pański 
– tam wolność” (2 Kor 3,17). 

Nasza modlitwa do Ducha Świętego jest zatem prośbą o łaskę przyjęcia Jego 
jedności, spojrzenia obejmującego i miłującego niezależnie od preferencji osobistych, 
Jego Kościoła, naszego Kościoła; zatroszczenia się o jedność pośród wszystkich, aby 
wyeliminować trujące plotki siejące niezgodę i zazdrość.              Papież Franciszek 

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. Dzisiaj Uroczystość Zesłania Świętego. Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30.  
  O godz. 15.00 nabożeństwo majowe, rozpoczęcie adoracji i modlitwa o ustanie epidemii.       
  Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 16.30. 
  Komunia św. o godz. 15.30, 16.00 i 16.30. 
2. Biskup Opolski w nowym dekrecie (z 30 maja br.) znosi dyspensę ogólną od obo-

wiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na 
terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne (por. pkt. 1 dekretu).  
Z dyspensy nadal mogą korzystać trzy kategorie osób: (1) osoby w podeszłym wieku,  
(2) osoby z objawami infekcji (w domyśle: objawami, które mogłyby sugerować zakaże-
nie koronawirusem, jak np. katar, kaszel, gorączka) oraz (3) ci, którzy odczuwają wzmo-
żoną obawę przez zakażeniem (por. pkt. 2). 
„Życzliwie przypominam wiernym o obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy 
św. i do tego udziału usilnie, ale z troską, zachęcam” (por. pkt. 13). 
Zgodnie z zapowiedzią Rządu RP, od 30 maja zniesiono ograniczenie liczby uczest-
ników kultu. Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - 
jeśli nie są rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.  

3.  Spowiedź i komunia święta wielkanocna. «Duszpasterzom nakazuję zachęcać wier-
nych do przystąpienia do Komunii wielkanocnej. W związku z tym postanawiam wyzna-
czenie w parafiach dodatkowych terminów sprawowania Sakramentu Pokuty».  

4. Zachęcam do adoracji Jezusa i spowiedzi św. Godziny podano w Informatorze (s. 2 i 3).  
5. W piątek, od godz. 8.30 - odwiedziny chorych z Komunią św. Zgodnie z poleceniem    
    Ks. Biskupa  „wyłącznie na ich wyraźną prośbę i za zgodą ich najbliższych”.  
    Dlatego bardzo proszę wcześniej o kontakt. 
6. W pierwszy piątek miesiąca godz. 16.30 Msza św. z udziałem dzieci,  
     o godz. 18.00 z udziałem młodzieży. 
7. Spotkania w kościele: 
     Parafialna Rada Duszpasterska – poniedziałek (19.00) 
     Rodzice dzieci komunijnych – wtorek (18.45) 
     Kandydaci do bierzmowania (Grupa III) – piątek (18.45). 
8. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, po Mszy św., w zakrystii kościoła. 
9. Serdecznie dziękuję osobom, które pracowały w minionym tygodniu dla dobra całej 

wspólnoty parafialnej.  
10. Kolekta: 31 maja - na potrzeby parafialne 
                    7 czerwca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne. 
11. Trwają prace wykończeniowe na budowie Domu Parafialnego.  
      Dziękuję za ofiary składane na ten cel. 
12. Trwa wymiana posadzki przed wejściem do kościoła. Proszę uważać na siebie. 
13. Na  2. część nauk przedślubnych, które nie odbyły się w marcu br., zapraszamy   
      13 czerwca do kościoła w Kamieniu Śl. Rozpoczęcie o godz. o godz. 14.00.  
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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   

Serdecznie dziękuję za złożone ofiary i wpłaty na konto parafialne. 
                                       
       

 

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


31 maja 2020 r.                                                       - 2 -                                                      Nr 22/577                                          
                               0 

Złota myśl tygodnia: „Pierwszą potrzebą Kościoła jest zawsze przeżywać  
                                  Zesłanie Ducha Świętego”.         (św. Paweł VI) 
 

M.: 18.00 – za + męża Augustyna Brülla, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo. 
 

                              

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 31. V 2020 r. 
 

           7.30 – różaniec 
M: 8.00 – w int. Róży Różańcowej Barbary Bomba z podz. za o. łaski  
                      z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. Za ++ członków Róży.  
       

M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.  
 

M: 10.30 – za + Marię Zelek (19 – od Tomasza Sopata). 
Po Mszy św. chrzest św.: Wiktor Waldemar Barton   

 

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

 

 

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  c z e r w i e c   2 0 2 0  r . :  
„Aby ci, którzy cierpią, odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa”. 

 

 

Rozpoczyna się okres zwykły w liturgii (kolor zielony) 
 

Poniedziałek (1. VI) – Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Dzień Dziecka                                

  

       7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św 
7.00 – 7.30: adoracja w ciszy, 7.30 – różaniec, 7.00 – 7.45: spowiedź św.  

M.: 8.00 – za + Marię Zelek (20 – od Zofii i Stanisława Orzeł z Krosnej) 

 
 
 

       17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
 17.00 – 17.30: adoracja w ciszy, 17.30 – różaniec, 17.00 – 17.45: spowiedź św.  

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk,  
                   dziadków Gabrielczyk i Woźnica, + wujka Gerharda. 

Godz. 19.00 (w kościele):  spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej                                                                                         
 

 

Wtorek (2. VI) – dzień powszedni   

       17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
 17.00 – 17.30: adoracja w ciszy, 17.30 – różaniec, 17.00 – 17.45: spowiedź św.  

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Marię i Adolfa Jezusek. 

Godz. 18.45 (w kościele):  spotkanie rodziców  dzieci pierwszokomunijnych 
                

 

Środa (3. VI) – śś. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy     
                 

     7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
 7.00 – 7.30: adoracja w ciszy, 7.30 – różaniec, 7.00 – 7.45: spowiedź św.,  

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
              Modlitwa do św. Józefa 
 

M.: 8.00 – w intencji ks. proboszcza i parafian z Popielowa.                     
 

 

Czwartek (4. VI) – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego  
                                                                                       i Wiecznego Kapłana  
             

                * 16.30 – 17.45: spowiedź św.  
          17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
          17.00 – 17.30: adoracja w ciszy, 17.30 – różaniec  

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

M.: 18.00 – za + Adama Łazorko (od sąsiadów). 
 

            19.00 – 20.00: spowiedź św.                     

Piątek (5. VI) – pierwszy piątek miesiąca                          

   8.30 - odwiedziny chorych z Komunią św. (zgodnie z decyzją Ks. Biskupa - wyłącznie  
            na ich wyraźną prośbę i za zgodą ich najbliższych – proszę wcześniej o kontakt). 

 

15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30) 
              15.30 – 16.25: spowiedź św. 
 

M.: 16.30 (z udziałem dzieci SP) – …………………………..…. (intencja wolna). 
    

       *17.15 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
             17.15 – 17.30: adoracja w ciszy, 17.30 – różaniec, 17.15 – 17.45: spowiedź św.,  

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za + żonę i matkę Marię Emerling 
                                                                                (w 1. rocznicę śmierci). 
 

         Godz. 18.45 (w kościele):  spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III)     \ 

 

Sobota (6. VI) – pierwsza sobota miesiąca   

             7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
             7.00 –7.30: adoracja w ciszy, 7.30 – różaniec, 7.00 – 7.45: spowiedź św.,  

Litania do Niepokalanego Serca Maryi 
 M.: 8.00 – o ustanie epidemii,  za wszystkich chorych, za będących  w niebezpieczeń-

stwie śmierci, za zmarłych, za personel medyczny, za rządzących i wszystkie służby 
oraz wolontariuszy. 

 
 

          17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                 17.00 – 17.45: adoracja w ciszy, 17.45 - koronka do Bożego Miłosierdzia  
                 17.00 – 17.45: spowiedź św.,  

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
            

M.: 18.00 – za ++ rodziców Adama i Kazimierę Harlos  
                                                             oraz teścia Eugeniusza Adamkiewicz. 
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Uroczystość Najświętszej Trójcy – 7. VI 2020 r.         (adoracja Pana Jezusa)   
 

           7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
M: 8.00 – za + mamę Mariannę Bilińską (w 7. r. śmierci). 

     Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 
 

 M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.  
Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 

 
 

M: 10.30 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej  
                                                                                            dla całej rodziny. 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
Po Mszy św. chrzest św.: Aleksander Alan Szywalski    

 

   15.00 – różaniec, modlitwa o ustanie epidemii. 
                  Zmiana tajemnic różańcowych. 
 

 

Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św. w dni powszednie. 
Wolne intencje Mszy św. w czerwcu: 

  5 (piątek) – 16.30,                              11 (czwartek) – ok. 10.30 
  7 (niedziela) - 8.00,                 12 (piątek) – 16.30 

                   8 (poniedziałek) - 18.00,                    17 (środa) – 8.00 
                   9 (wtorek) - 18.00,                              18 (czwartek) – 18.00. 
 

 
 
 

Na wesoło: Wrocławski kardynał Bertram był bardzo pogodnym człowiekiem, ale nie 
znosił u ludzi samouwielbienia. Kiedy pewien zadowolony z siebie ksiądz opowiadał mu  
o swej kaznodziejskiej działalności, twierdząc, że nawet przebiegający opodal zając przy-
cupnął i nastawił uszu, kardynał wtrącił sucho: „Musiał poczuć kapustę”. 
 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Kult ustala się w dostosowaniu do okoliczności  
i w miarę potrzeb wiernych, rozwija się poprzez nowe obrzędy, wzbogaca się ceremonia-
mi i formułami; i to zawsze w ten sposób, „abyśmy tymi symbolami sami siebie upominali; 
abyśmy sami sobie uświadamiali, o ile postąpiliśmy naprzód, abyśmy sami siebie pobu-
dzali do wzmożenia postępów: tym znakomitszy bowiem następuje skutek, im gorętszy 
poprzedza zapał” (Pius XII). 

 
 

Dziękuję osobom z Rejonu 33.  (Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;  6, 8, 10, 12a, 14.) 
za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. *16.00 i w sobotę o *9.00 – 10.15. 

31 – 6 czerwca 34. Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30. 
  7 – 13 czerwca 35. Świerkowa 1, 3, 5;    12, 14, 16, 18, 20, 24. 
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