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

XII Niedziela Zwykła – „Eucharystia jawi się jako źródło i jednocześnie szczyt  
                                      całej ewangelizacji” 

 

 Słowo Boże: Jr 20,10-13; Rz 5,12-15; Mt 10,26-33 
 
 

Jak mówi o. Raniero Cantalamessa, proroka można zabić albo 
oswoić. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ prorocy są często 
niewygodni. Stanowią wyrzut sumienia dla tych, którzy postępują 
niesprawiedliwie. Jasno pokazują, że nie można iść na kom-
promisy z własnym sumieniem za cenę utraty wiary, czy 
przypodobania się innym. Nie wszystko jest na sprzedaż. 

Spójrzmy na przykłady współczesnych proroków. Bóg stawia na naszej drodze wielu ta-
kich ludzi, którzy własnym życiem wskazują jasny kierunek – jak zwyciężać, jak rozwijać 
dobro, a unikać zła. I w ten sposób osiągnąć zbawienie. To ci, którzy na serio przyjęli 
Chrystusowe wezwanie: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie 
mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”. Św. Jan Paweł II 
naucza, że „w naszych czasach, gdy nie potrzeba już świadectwa krwi, tym bardziej czy-
telne musi być świadectwo codziennego życia”. Stąd „każdy chrześcijanin jest powołany, 
by zawsze i wszędzie tam, gdzie go Opatrzność postawi, przyznawać się do Chrystusa 
przed ludźmi”. Dlatego „Winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestnictwo w życiu 
Kościoła; przez troskę o słabych i cierpiących, a także przez podejmowanie odpowiedzial-
ności za sprawy publiczne” (Gorzów Wlkp., 2.06.1997). 
Pan Jezus stawia przed nami w dzisiejszej Ewangelii wolny wybór. Czy przyznasz się do 
mnie przed ludźmi, czy zaświadczysz o mnie? Ja również przyznam się do ciebie i za-
świadczę o Tobie przed Ojcem. Prośmy Ducha Świętego o pomoc w wypełnianiu Chry-
stusowej Ewangelii i dawaniu świadectwa wiary w naszym codziennym życiu: 

ks. Leszek Smoliński 
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 XII Niedziela Zwykła. Msze św. o godz.: 8.00, 9.15 i 10.30. 
    Po każdej Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
                                                                            i  błogosławieństwo sakramentalne. 
   Dzisiaj po południu nabożeństwa nie będzie.   
2. We wtorek dzień ku czci św. o. Pio. W tym dniu obchodzimy też Dzień Ojca. 
    Różaniec o godz. 17.30, Msza św. o godz. 18.00. 
    Po Mszy św. spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi. 
3. W czwartek o godz. 16.30, Msza św. z udziałem rodziców, nauczycieli, dzieci i mło-

dzieży na zakończenie  roku szkolnego i katechetycznego. 
   Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania Grupa I i II. 
4. W piątek, o godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja do godz. 15.30. 
5. W sobotę, 17.00 – 18.00:  adoracja Pana Jezusa  
6. Spowiedź św. w tym tygodniu: od poniedziałku do piątku: 30 min. przed Mszą św. 
                                       w sobotę: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 17.45, w niedzielę 7.30 – 7.55. 
7. Kolekta: 21 i 28 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 para-

fialny cel - serdecznie dziękuję.  
     Wszelkie wpłaty na konto parafialne są mile widziane. 
10. Dziękuję osobom, które pracowały „przy kościele” w minionym tygodniu.  
 

 

11.    W sobotę 20 czerwca w godzinach od 10.00 do 14.00 w kaplicy Duszpasterstwa 
Akademickiego "Resurrexit" w Opolu odbędzie się dzień skupienia dla narzeczonych. 
Temat dnia: «Nie jest dobrze, aby człowiek był sam». Zamiar udziału w spotkaniu moż-
na zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Parafii św. Apostołów Piotra  
i Pawła w Opolu – pip.opole.pl, w zakładce Rodzina.  

 

12.  W dniach 27-28 czerwca na Górze św. Anny odbędzie się doroczna Pielgrzymka 
Mężczyzn i Młodzieńców. 

 

13.  W pierwszą sobotę lipca rozpocznie się w Opolu tegoroczny cykl modlitewnych spo-
tkań mężczyzn, znany w Polsce jako Męski Różaniec. Realizowaliśmy go przez pięć 
pierwszych sobót miesiąca 2019 r. Pierwsze spotkanie rozpocznie się w sobotę 4 lipca  
o godz. 8.00 Mszą św. w katedrze opolskiej. Po Mszy św. przejście na schody kościoła 
Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha i modlitwa różańcowa.  

 

 

Na wesoło: W czasie kazania pewnego kanonika jego współbrat siedzący w stallach 
mówi szeptem do drugiego: 
 - W ubiegłą niedzielę miał lepsze kazanie. 
  - Przecież w ubiegłą niedzielę ktoś inny głosił kazanie. 
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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/


 - No właśnie. 
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Złota myśl tygodnia: „Nie można iść w różnych kierunkach jednocześnie” (Pitagoras) 
                                                                                                             

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) 

                              

  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. 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

M:  9.15 – za zmarłych i żyjących parafian. 
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne   

M: 10.30 – za + Elżbietę Weyrauch (od sąsiadów). 
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 

 

 

Poniedziałek (22. VI) – dzień powszedni                                  

  

        17.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: 18.00 – za + męża Gintra Zajonc, córkę Justynę, rodziców, teściów,  
                   brata i szwagra. 

 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 

 

 

Wtorek (23. VI) – dzień powszedni                 Dzień Ojca   

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 (w intencjach zbiorowych): 
  1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc. 
  2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, 
     ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula,  
     s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch 
 3) w int. dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego 

 4) w intencji pracujących za granicą 
 5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
 6) o pokój na świecie 
 7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
 8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
 9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
10) w intencji dzieci i młodzieży 
11) o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących  w niebezpieczeństwie śmierci,  
      za zmarłych, za personel medyczny, za rządzących i wszystkie służby  
      zaangażowane w działania związane z trudną sytuacją w kraju. 
12) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
13) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi 

Środa (24. VI) – Narodzenie św. Jana Chrzciciela 

 

      7.30 – różaniec i spowiedź św.          Modlitwa do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + ks. prob. Alojzego Becker, + ks. prob. Wacława Juszczaka 
                 i + ks. Ireneusza Greczka.            

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

 

Czwartek (25. VI) – dzień powszedni  
 

       16.00 – 16.25: spowiedź św.  
M.: 16.30 – w intencji rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży z podz. za o. łaski  
             w kończącym się roku szkolnym i katechetycznym z prośbą o Boże błog.   
             i opiekę Matki Bożej w czasie urlopów i wakacji. 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I i II). 
        17.30 – różaniec i spowiedź św.              
M.: 18.00 – w int. rocznego dziecka Heleny Bonkosz, z prośbą o Boże błog.  
                   i opiekę Anioła Stróża.               

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne                     

Piątek (26. VI) – dzień powszedni 
 

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

       17.30 – różaniec i spowiedź św.              
M.: 18.00 –  za + męża Adama Łazorko (w miesiąc po śmierci). 

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

 

Sobota (27. VI) – wspomnienie NMP        

       7.30 – 7.55: spowiedź św. 7.30 – różaniec, 
M.: 8.00 – …………………………………………………………….. (intencja wolna). 
 
 

           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 – za ++ rodziców Julię i Czesława Bauer. 
 

       
 

XIII Niedziela Zwykła – 28. VI 2020 r.          
       7.30 – różaniec i spowiedź św. 
M:  8.00 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinie Wijata. 
 

M:  9.15 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 

M: 10.30 – w intencji Jacka (z okazji 25 r. urodzin), z podz. za o. łaski  
                z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia. 
          15.00 – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa,  
                   i błogosławieństwo sakramentalne. 
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Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św. w dni powszednie. 
Wolne intencje Mszy św. w lipcu:      

  1 (środa) - 7.00                                6 (poniedziałek) – 7.00 
                   2 (czwartek) - 18.00                            7 (wtorek) – 18.00 
                   4 (sobota) – 8.00                                 8 (środa) – 7.00 
 

 
 
 
 

14. Biskup Opolski, w dekrecie z 30 maja br., zniósł dyspensę ogólną od obowiązku 
uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Die-
cezji 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). 

 

Uczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy św., było i jest naszym przywilejem 
i zarazem obowiązkiem. Bracie i Siostro w Chrystusie Panu. Jeżeli nie zaliczasz się do 
żadnej z w/w grup, to znaczy, że w niedzielę spotkamy się na Mszy św., by wspólnie wiel-
bić Pana Boga, dziękować Mu za miniony tydzień i prosić o Jego błogosławieństwo na 
tydzień, który niedziela rozpoczyna. 
Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są ro-
dziną - zachować rozsądny dystans od siebie.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

21 – 27 czerwca 37. Sosnowa 17, 23;   4, 12, 18. 
Lipowa  1, 7, 11, 15. 

Dziękuję osobom z Rejonu 36.   (Wierzbowa 1, 3, 5, 7;   Sosnowa 1, 7, 11, 13, 15;       
Wiśniowa 2) za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego. 
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Msze św. w lipcu i sierpniu: 
 
 

- w niedzielę: 8.00 i 10.30   
- w poniedziałek i środę: *7.00 
- we wtorek, czwartek i piątek: 18.00 
- w sobotę: 8.00 i 18.00 
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