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

XI Niedziela Zwykła - Mowa misyjna Jezusa 
 

 Słowo Boże: Wj 19,1-6; Rz 5,6-11; Mt 9,36-10,8 
 

 „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo...” 
Zamiast brać się do konkretnej roboty, uczniowie Jezusa mają 
najpierw się modlić, prosić o robotników. Czy nie szkoda na to 
czasu? Jakże inna jest Boża logika od ludzkiej. Czyż Zbawiciel nie 
mógłby sam powołać robotników, obdarzyć ich odpowiednimi na-
rzędziami, charyzmatami. Oczywiście, że mógłby. Jednak w tym 

wydarzeniu ewangelicznym mamy także do czynienia z Bożą pedagogią, z pedagogią 
najlepszego Wychowawcy. Pomyślmy tylko, czy dobrym nauczycielem nazwiemy tego, 
który niczego od uczniów nie wymaga, a może sam za nich rozwiązuje zadanie? Po co 
ma się taki uczeń męczyć, tracić czas, stresować, skoro nauczyciel zrobi to sam za niego 
bez błędów w ekspresowym tempie? Czy dobrą matką, dobrym ojcem jest człowiek, który 
mówi swemu dziecku, zostaw tę pracę, ja to sam, sama dużo szybciej zrobię. Wiemy, że 
owocem takiej pedagogii będą osoby, które niczego w życiu nie będą w stanie same zro-
bić, nie będą w stanie innych nauczyć, ale jedynie obrażać się na cały świat, mieć preten-
sje do wszystkich tylko nie do siebie. 

Zatem dlaczego Pan Jezus zaleca swoim uczniom najpierw modlitwę?  
Proście Pana... Kiedy uczniowie będą się modlić o nowych apostołów, najpierw zdadzą 
sobie sprawę z tego, że tu nie chodzi o znalezienie zwolenników dla swojej sprawy, swojej 
partii. Tu nie chodzi o żniwo Piotra, Jakuba czy Jana, ale o żniwo Pana. Posłać na to 
żniwo może tylko Pan. Uczniowie nie stają się właścicielami żniwa, ale dostępują zaszczy-
tu bycia współpracownikami samego Pana Żniwa. Pan Jezus daje im udział w dziele po-
woływania i w dziele samego żniwowania. Proście Pana – takie jest podstawowe prawo 
apostolatu, który ma źródło w adoracji i modlitwie błagalnej. Mówi nam o tym cała historia 
Kościoła, historia błogosławionych i świętych.                    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. Dzisiaj XI Niedziela Zwykła. Msze św. o godz.: 8.00, 9.15 i 10.30. 
     15.00 – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, procesja wokół kościoła  
                  i  błogosławieństwo sakramentalne. 
     15.30 – różaniec za zmarłego Mieczysława Wolskiego. 
2. Trwa Oktawa Uroczystości Bożego Ciała.  
    Dziękuję wszystkim osobom – wyznaczonym i wolontariuszom - 

które przygotowywały ołtarze na procesję Bożego Ciała.  
   Dziękuję całej Liturgicznej Służbie Ołtarza, Policji i pełniącym 

różne funkcje w czasie procesji. 
   Dzięki Bogu publicznie, godnie i pogodnie wyznaliśmy naszą wia-

rę w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie, który przeszedł po naszych ulicach, by pobłogosławić na-
sze domy, miejsca pracy i odpoczynku. 

   Dzisiaj o godz. 15.00, a od poniedziałku do czwartku, po Mszy 
św., procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszam dzieci, 
młodzież i dorosłych. Zachęcam do wspólnej modlitwy uwielbiania Boga. 

   W czwartek, na zakończenie Oktawy, pobłogosławienie ziół i kwiatów. 
3. We wtorek: 16.00 – 16.45 - katecheza dzieci komunijnych. 
4. W piątek przypada Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. Msza św. o 8.00 i 18.00. 
    O godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja do godz. 15.30. 
    Po Mszy św. wieczornej (z udziałem dzieci i młodzieży) spotkanie kandydatów  
    do  Bierzmowania (Grupa III). 
5. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Msza św. o godz. 8.00. 
    Po Mszy św. modlitwa do Matki Bożej. 
   17.00 – 18.00:  adoracja Pana Jezusa  
6. Spowiedź św.: poniedziałek, wtorek i czwartek: 17.00 – 17.45, 
                              środa: 7.00 – 7.45, piątek i sobota: 7.00 – 7.45 i 17.00 - 17.45. 
7. Kolekta: 14 i 21 czerwca - na potrzeby parafialne. 
   Zbiórka do puszki: 21 czerwca – na Wydział Teologiczny  
8. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, po Mszy św., w zakrystii kościoła. 
9. Trwają prace wykończeniowe na budowie Domu Parafialnego.  
    Tym, którzy złożyli już ofiarę (osobiście lub przelewem bankowym) 

  na ten ogólno parafialny cel - serdecznie dziękuję.  
     Wszelkie wpłaty na konto parafialne będą mile widziane. 
10. Dziękuję osobom, które pracowały „przy kościele” w minionym tygodniu.  
11. Nowe terminy uroczystości parafialnych:  
      Pierwsza Komunia św.:  6 września br.  
      Bierzmowanie: 19 września br. 
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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/
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Złota myśl tygodnia: Mowa jest skuteczna wówczas, kiedy przemawiają czyny.”   
                                                                                                            (św. Antoni z Padwy) 
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. 
 

                              

4. dzień oktawy Bożego Ciała 
XI Niedziela Zwykła – 14. VI 2020 r.         (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) 

 

       7.30 – różaniec i spowiedź św. 
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. 
      15.30 – różaniec i Litania za zmarłego Mieczysława Wolskiego. 

 

 

5. dzień oktawy Bożego Ciała 
Poniedziałek (15. VI) – dzień powszedni                                     

  

       17.00 – 17.45: spowiedź św. 17.30 – różaniec  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Alicję i Norberta Dyga,  
                  dziadków Jadwigę i Konrada Dyga, Natalię i Tadeusza Telesińskich.  

 

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

 

 

6. dzień oktawy Bożego Ciała 
Wtorek (16. VI) – dzień powszedni          

           10.30 (w kaplicy) – różaniec za zmarłego 
          10.30 (w kościele) – spowiedź św. 
       11.00 (w kaplicy) - rozpoczęcie liturgii pogrzebowej i procesja do kościoła.  
 ok. 11.10 - Msza św. za zmarłego Mieczysława Wolskiego. 
 
 

       16.00 – 16.45 (w kościele):  katecheza dzieci pierwszokomunijnych 
       17.00 – 17.45: spowiedź św. 17.30 – różaniec 
M.: 18.00 – za ++ ojców Jana Cholewa i Helmuta Gramala. 

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

                

 

Na wesoło: W biurze dzwoni telefon: - Mamy pańskiego syna…  
- To straszne! Czego chcecie? 

- Niech pan przyjdzie i go odbierze, zaraz zamykamy przedszkole. 

7. dzień oktawy Bożego Ciała 
Środa (17. VI) – św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika   

 

      7.00 – 7.45: spowiedź św. 7.30 – różaniec  
            Modlitwa do św. Józefa 
 

M.: 8.00 – …………………………………………………………….. (intencja wolna). 
 

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

 

8. dzień oktawy Bożego Ciała 

Czwartek (18. VI) – dzień powszedni  
 

       17.00 – 17.45: spowiedź św. 17.30 – różaniec,  
M.: 18.00 – za + Elżbietę Weyrauch (od Róż Różańcowych)   
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezus, procesja i błog. sakramentalne 
Błogosławieństwo ziół i kwiatów                          

Piątek (19. VI) – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa                
 

       7.00 – 7.45: spowiedź św. 7.30 – różaniec,  
M.: 8.00 –  …………………………………………………………….. (intencja wolna). 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne   

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

       17.00 – 17.45: spowiedź św. 17.30 – różaniec,  
M.: 18.00 (z udziałem dzieci i młodzieży) –  za ++ rodziców Jana i Franciszkę,  
                                        teściów Leona i Gertrudę, męża Bernarda Gabrielczyk,   
                                        rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III).     \ 

 

Sobota (20. VI) – wspomnienie Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny                 

       7.00 – 7.45: spowiedź św. 17.30 – różaniec, 
M.: 8.00 – o ustanie epidemii,  za wszystkich chorych, za będących   

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

Modlitwa i Litania do Niepokalanego Serca Maryi 
 
 

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

Litania do Najśw. Serca Pana Jezus i  błog. sakramentalne 
 

M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności, z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.,        
       zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Henryka Herok (z okazji 60. r. ur.).   (TD) 
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      XII Niedziela Zwykła – 21. VI 2020 r.         (3 niedziela m. – niedziela młodzieży) 
 

       7.30 – różaniec i spowiedź św. 
M:  8.00 – za + męża Rudolfa Szefczyk, syna Bernarda, rodziców, teściów,  
                 rodzeństwo, szwagierki i szwagrów. 
 

M:  9.15 – za zmarłych i żyjących parafian. 
  

M: 10.30 – za + Elżbietę Weyrauch (od sąsiadów). 
 

 

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

  17 (środa) - 8.00,                                28 (niedziela) – 10.30 
                   19 (piątek) - 18.00,                             30 (wtorek) – 18.00 
                   24 (środa) – 8.00,                               
 

 
 
 
 

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  
      zakażenie koronawirusem, jak np. katar, kaszel, gorączka)  
     (3) ci, którzy odczuwają wzmożoną 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). 
Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są rodziną 
- zachować rozsądny dystans od siebie.  
 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Pełny kult jaki Kościół oddaje Bogu, ma być za-
równo zewnętrzny jak i wewnętrzny. Zewnętrzny – gdyż wymaga tego natura człowieka, 
która składa się z duszy i ciała. Po drugie dlatego, że z Bożego zrządzenia tak się dzieje, 
iż „gdy Boga poznajemy w sposób widzialny, to wówczas przez niego bywamy pozyski-
wani dla miłowania rzeczy niewidzialnych”. Poza tym cokolwiek z ducha pochodzi, wyraża 
się w sposób przyrodzony przez zmysły” (Pius XII). 

 
 
 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.45 i w sobotę o *8.45 – 10.00. 

14 – 20 czerwca 36. Wierzbowa 1, 3, 5, 7 
Sosnowa 1, 7, 11, 13, 15;       Wiśniowa 2 

Dziękuję osobom z Rejonu 35.  (Świerkowa 1, 3, 5;    12, 14, 16, 18, 20, 24) 
za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego. 
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