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

Uroczystość Najświętszej Trójcy - „Łaska Pana Jezusa Chrystusa,  
                                          miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym”. 

 

 Słowo Boże: Wj 34,4-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18 
 
 
 
 
 

 „Łaska Pana Jezusa Chrystu-
sa, miłość Boga i udzielanie się Ducha 
Świętego niech będzie z wami wszyst-
kimi” (2 Kor 13,13). 

To „bło- gosławieństwo” Aposto-
ła jest owocem jego osobistego do-
świadczenia miłości Boga, tej miło-
ści, jaką objawił mu zmartwychwstały 
Chrystus, która przemieniła jego życie i 
pobudziła go do niesienia Ewangelii 
poganom. Wy- chodząc od tego swego 
doświadczenia łaski, Paweł może za-
chęcać chrześci- jan następującymi sło-
wami: „Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu (…) pokój za-
chowujcie” (w. 11). Wspólnota chrześcijańska, pomimo wszystkich ludzkich ograniczeń, 
może stać się odbiciem komunii Trójcy Świętej, Jej dobroci i piękna. Ale to - jak zaświad-
cza sam Paweł - musi koniecznie przejść przez doświadczenie Bożego miłosierdzia, Bo-
żego przebaczenia. (…). 
To objawienie Boga doszło do swej pełni w Nowym Testamencie dzięki słowu Chrystusa 
i Jego misji zbawienia. Jezus ukazał nam oblicze Boga, Jednego w swej istocie i w Trzech 
osobach; Bóg jest całkowicie i jedynie Miłością, w relacji substancjalnej, która wszystko 
stwarza, zbawia i uświęca: Ojciec, Syn i Duch Święty.     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 Najświętszej Trójcy. Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30. 
     15.00 – różaniec, modlitwa o ustanie epidemii, błogosławieństwo sakramentalne. 
2. Spowiedź św. codziennie, w godzinach podanych na stronie 2 i 3. 
3. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, po Mszy św., w zakrystii kościoła. 
4. We wtorek: 16.00 – 16.45 - katecheza dzieci komunijnych 
                        19.00 - spotkanie LSO. 
5. W czwartek Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa.  
   Msze św.: w środę (w wigilię uroczystości) o godz. 18.00, w czwartek o godz. 8.00  
   i bezpośrednio po zakończeniu procesji (ok. godz. 10.30).  
  Proszę młodzież o niesienia sztandarów i pomoc techniczną w czasie procesji.  
  Ojców Dzieci Maryi i Liturgicznej Służby Ołtarza proszę o niesienie baldachimu. 
   Zapraszam dziewczynki do sypania kwiatów. Zadbajmy o przystrojenie naszych domów 

(nie tylko na trasie procesji) religijnymi obrazami i symbolami.  
   Zachęcam do licznego i pobożnego udziału w procesji za Panem Jezusem.  
   Uczestnicy procesji mają przede wszystkim pobożnie się modlić, oddając cześć Jezu-

sowi i prosząc o Jego błogosławieństwo oraz  zachować dystans między sobą albo 
mieć zakryte usta i nos.  

   Za pobożny udział w procesji eucharystycznej można dziś uzyskać odpust zupełny. 
4 ołtarze na trasie procesji:  

  I. Jezus w Eucharystii ofiarą Nowego Przymierza – przy ul. Sosnowej 
Ołtarz przygotują mieszkańcy ul. Łąkowej, Fredry, Malińskiej, Gogolińskiej. 
Osoba koordynująca z ramienia Paraf. Rady Duszpasterskiej – Jan Duczek. 

 II. Jezus w Eucharystii pokarmem i lekarstwem duszy – przy ul. Wierzbowej 
Ołtarz przygotują rodziny dzieci I komunijnych. 
Osoba koordynująca z ramienia PRD – Jolanta Weinert. 

III. Jezus w Eucharystii uwielbieniem Ojca – przy ul. Kasztanowej 
Ołtarz przygotują mieszkańcy ul. Fabrycznej. 
Osoby koordynujące z ramienia PRD – Waltrauda Wicher i Teodor Pandel. 

IV. Jezus w Eucharystii zadatkiem nieśmiertelności – przed kościołem. 
 Ołtarz przygotuje młodzież (szczególnie kandydaci do bierzmowania Grupa III) 
Osoba koordynująca z ramienia PRD – Tomasz Szczepanek. 

      W uroczystość Bożego Ciała, adoracja Pana Jezusa: godz. 19.30 – 21.00. 
6. Przez całą oktawę, będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła.  
7. W sobotę (13 czerwca) o godz. 19.30 - nabożeństwo fatimskie. 
8. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej. 
9. Kolekta: 7 czerwca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne 
               14 czerwca - na potrzeby parafialne. 
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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. 
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Złota myśl tygodnia: „Wracajcie, Kościół was kocha”  (św. Jan Paweł II) 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Adama i Kazimierę Harlos  
                                                             oraz teścia Eugeniusza Adamkiewicz. 

                              

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 i błog. sakramentalne. 
                  Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych. 

 

 

Poniedziałek (8. VI) – św. Jadwigi, Królowej                                

  

       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.  

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
M.: *8.00 (wyjątkowo) – o zdrowie i opiekę Bożej Opatrzności dla ofiarodawców. 

 

 

Wtorek (9. VI) – dzień powszedni   

      16.00 – 16.45 (w kościele):  katecheza dzieci pierwszokomunijnych 
      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 – ……………………………………………………….……. (intencja wolna). 
 
 

19.00 – spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza 
                

 

Środa (10. VI) – dzień powszedni                     

     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 – za + żonę Wandę Blania, syna Aleksandra,  
                 rodziców Józefa i Magdalenę Blania, ojca Mariana Murawskiego,  
                4 szwagrów, dziadków i ++ z pokrewieństwa. 

 

Wigilia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
 

         *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 + ojca i dziadka Ryszarda Placzek,  
                   ++ jego rodziców, rodzeństwo  i dusze w cz. c. 
 

Czwartek (11. VI) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa                               
        

      7.30 – różaniec 
M.: 8.00 – za ++ Marię i Mariana Halskich,  
                                   ojca Mariana Hutniczak, brata Marka i siostrę Krystynę. 
Procesja eucharystyczna: Przyjaciół Sch., Sosnowa, Wierzbowa i Kasztanowa. 
 

Msza św. po zakończeniu procesji (ok. godz. 10.30) – za parafian. 
 

          19.30 – 21.00: adoracja Najświętszego Sakramentu.                     

Piątek (12. VI) – dzień powszedni               2. dzień oktawy Bożego Ciała               
 

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

       *17.00 – 17.30: adoracja Najświętszego Sakramentu  
        17.30 – różaniec, 17.00 – 17.45: spowiedź św. 
M.: 18.00 –  Msza św. fatimska w intencjach zbiorowych:  
1. o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących w niebezpieczeństwie   
    śmierci, za zmarłych, za personel medyczny, za rządzących i wszystkie służby     
    publiczne zaangażowane w działania związane z trudną sytuacją społeczną. 
2. W intencjach przez was podanych (napisanych na kartce): …………………  

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne     \ 

 

Sobota (13. VI) – św. Antoniego z Padwy         3. dzień oktawy Bożego Ciała       

             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 
M.: 8.00 – w int. Magdaleny i Andrzeja Janik z podz. za o. łaski  

                              z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 
 

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

Litania do NSPJ, procesja i błog. sakramentalne      
M.: 18.00 – za + ojca Konrada Sowa, ++ rodziców Jadwigę  
          i Stefana Chrobok,3 siostry, brata, szwagra i ++ z pokrew. 
 

*19.30 – różaniec fatimski, modlitwa do Matki Bożej, procesja  
        z figurą MB Fatimskiej i błogosławieństwo sakramentalne. 
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4. dzień oktawy Bożego Ciała 

XI Niedziela Zwykła – 14. VI 2020 r.         (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) 
 

       7.30 – różaniec 
M:  8.00 – za + męża i ojca Alojzego Suszka, ++ rodziców z obu stron,  
               ++ z pokrewieństwa, ++ Martę i Annę Fait i dusze w czyśćcu cierpiące.     
 

M:  9.15 – za zmarłych i żyjących parafian. 
  

M: 10.30 – za + Alicję Adamską (w 60 r. urodzin).    
 

      15.00 – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa,  
                   procesja eucharystyczna wokół kościoła i błog. sakramentalne. 
 

 

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

    9 (wtorek) – 18.00,                            24 (środa) – 8.00 
  17 (środa) - 8.00,                                28 (niedziela) – 10.30 

                   18 (czwartek - 18.00,                          30 (wtorek) – 18.00 
                   21 (niedziela) – 10.30,                               
 

 
 
 

Na wesoło: Kardynał Micara, spóźniwszy się kiedyś na audiencję u Jana XXIII, tłumaczył 
się tym, że z górą kwadrans szukać musiał miejsca na zaparkowanie samochodu. Okaza-
ło się, że Papież miał zrozumienie dla tego typu kłopotów, bo powiedział dobrotliwie: 
 – To odwieczny problem.  
            Noe musiał szukać czterdzieści dni, zanim znalazł miejsce dla arki. 
 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii:  
„Kościół, podobnie jak Jego Głowa, stale jest obecny przy swoich synach, pomaga im i 
zachęca do świętości, aby ozdobieni tą nadprzyrodzoną godnością powrócili kiedyś do 
Ojca Niebieskiego. Obdarzonych życiem ziemskim wzbogaca on życiem nadprzyrodzo-
nym i niejako rodzi ich ponownie. Umacnia ich mocą Duch Świętego w walce z nieubłaga-
nym wrogiem; zwołuje wiernych do ołtarzy i nieustannymi radami i wezwaniami zachęca 
do godnego uczestnictwa i sprawowania eucharystycznej ofiary” (Pius XII). 
 
 

10. Dziękuję osobom, które pracowały „przy kościele” w minionym tygodniu.  
 

11. Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking z Gogolina na Górę św. Anny. Pielgrzymka 
będzie miała miejsce w sobotę 13. czerwca i rozpocznie się indywidualnym wymarszem 
każdego uczestnika z wybranego miejsca, o dowolnej godzinie. O godz. 13.30 w Sank-
tuarium św. Anny odbędzie się msza święta w intencji Entuzjastów Nordic Walking.  

   Powrót do domów we własnym zakresie.  
   Informacje dodatkowe: Piotr Giecewicz, ZRS Gogolin 607753862. 

12. Biskup Opolski, w dekrecie z 30 maja br., zniósł dyspensę ogólną od obowiązku 
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). 
Od 30 maja zniesiono ograniczenie liczby uczestników kultu.  
Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są ro-
dziną - zachować rozsądny dystans od siebie.  

13. Trwają prace wykończeniowe na budowie Domu Parafialnego. Potrwają one jeszcze 
kilka miesięcy. Tym, którzy złożyli już ofiarę (osobiście lub przelewem bankowym) 
 na ten ogólno parafialny cel - serdecznie dziękuję.  

14. 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.  
15. Nowe terminy uroczystości parafialnych:  
      Pierwsza Komunia św.:  6 września br.                Bierzmowanie: 19 września br. 
 

 
 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.45 i w sobotę o *8.45 – 10.00. 
  7 – 13 czerwca 35. Świerkowa 1, 3, 5;    12, 14, 16, 18, 20, 24. 

Dziękuję osobom z Rejonu 34. (Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30) 
za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego. 
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