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Do ważnych biblijnych gór, której pre-
stiż uwydatniła głównie działalność pro-
roka Eliasza, należy góra Karmel. Jej du-
chowe znaczenie poprzez fakt, że stała się 
kolebką zakonu pustelniczego, zwanego 
karmelitami, nie zmniejszyło się także 
w czasach pobiblijnych. Karmel właściwie 
stanowi pasmo górskie, ciągnące się z pół-
nocnego zachodu na południowy wschód 
na długości ok. 25 km, szerokości od 6 do 8 
km i wysokości do 552 m n.p.m. Na krańcu 
północno-zachodnim wbija się klinem 
w Morze Śródziemne, zaś na krańcu po-
łudniowo-wschodnim jego ostatni szczyt, 
Al-Muhraqa, wznosi się ponad równiną 
Ezdrelon. Hebrajskie słowo Karmel zna-
czy ogród Boga, winnica Boga. Nazwa ta 
jest w pełni zasłużona, gdyż jest to jeden 

z tych regionów Izraela, gdzie roczne 
opady są najobfitsze, dzięki czemu pora-
sta go bujna roślinność. W biblijnych po-
równaniach Karmel występuje jako sym-
bol piękna. Natomiast sama góra Karmel 
wielokrotnie pojawia się w Biblii, jako sym-
bol dobroci Bożej i obfitości. W sensie re-
ligijnym Karmel jest też symbolem mo-
zolnego wznoszenia się ku Bogu. Wejście 
na Karmel jest bowiem strome, urwiste, 
utrudniają je liczne wąwozy, rozpadliny 
i strumienie. Podobnie jest ze zdobywa-
niem świętości. Wspinanie się ku Bogu wy-
maga trudu, wyrzeczeń oraz uwolnienia 
się od bagażu ziemskich przywiązań. Trud 
ten podejmowali dawni pustelnicy miesz-
kających w grotach góry Karmel. Tradycja 
podaje, że pierwszym pustelnikiem na gó-

rze Karmel był prorok Eliasz. 
Na jednym ze szczytów Kar-
melu, zwanym przez Arabów 
Al-Muhraqa („ofiara”), mu-
siało istnieć już bardzo wcze-
śnie sanktuarium, sprofano-
wane prawdopodobnie przez 
królów izraelskich, którzy od-
dali się bałwochwalstwu. Bi-
blia wspomina, że to tutaj 
Eliasz kazał zgromadzić ca-
łego Izraela, a także cztery-
stu pięćdziesięciu proroków Widok na górę Karmel.Widok na górę Karmel.

Baala, następnie zaś na skutek jego mo-
dlitwy spadł ogień z nieba, spalając przy-
gotowaną przezeń ofiarę (1 Krl 18,19-39). 
U stóp góry, poprzez równinę Ezdrelon 
(hebr. Jizreel), płynie potok Kiszon, który 
był świadkiem zabicia na rozkaz Eliasza 
wszystkich fałszywych proroków, będą-
cych kapłanami Baala (1 Krl 18,40). Pismo 
Święte wspomina też o następcy Eliasza 
– proroku Elizeuszu, który przebywał na 
górze Karmel, gdy przybyła do niego Szu-
nemitka, by prosić o wskrzeszenie swego 
syna (2 Krl 4,25). Z nadejściem chrześci-
jaństwa, które już w czasach apostolskich 
bujnie się rozkrzewiło na palestyńskim wy-
brzeżu (w Ptolemaidze, Cezarei i innych 
miastach), Karmel, wznoszący się niejako 
ku niebu, niewątpliwie często gościł lu-
dzi szukających samotności i mistycznej 
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kontemplacji. Tradycja głosi, że życie za-
konne, zarówno pustelnicze, jak i wspól-
notowe, istniało na tej świętej górze nie-
przerwanie od zamierzchłych czasów. 
W ten sposób od czasów proroka Eliasza 
ciągnie się linia duchowego dziedzictwa aż 
do powstałego tutaj w XIII wieku Zakonu 
Karmelitańskiego. Pielgrzymując obec-
nie do Ziemi Świętej i będąc na Karmelu, 
można odwiedzić Sanktuarium „Stella Ma-
ris” („Gwiazda Morza”), a w nim grotę, 
którą wedle tradycji zamieszkiwał proro-
ków książę i ojciec – Eliasz Tiszbita, jak głosi 
łaciński napis. Ponad grotą Eliasza w głów-
nym ołtarzu znajduje się figura Matki Bożej 
Karmelu, zwanej Szkaplerzną (od objawie-
nia św. Szymonowi Stockowi, genera-
łowi zakonu karmelitów, szkaplerza, tj.  
płaszcza symbolizującego opiekę Maryi).

–  uroczystości pogrzebowe ograniczone zostaną tylko do stacji przy grobie. Poza 
duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział je-
dynie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego; Msza pogrzebowa może być od-
prawiona bez ciała w terminie ustalonym z rodziną zmarłej osoby.

–  nasz kościół pozostaje otwarty w ciągu dnia, a godzinę przed wieczornymi 
Mszami św. oraz godzinę po porannych Mszach św. będzie trwała adoracja 
Najświętszego Sakramentu (w niedziele od godziny miłosierdzia); 

–  w żadnym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób jedno-
cześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. W Mszach św. pierw-
szeństwo mają osoby z rodziny, która zamówiła intencję;

– zachęcam do udziału we Mszach św., nabożeństwach, czy też w rekolekcjach 
poprzez środki masowego przekazu (terminy transmisji na ulotkach). 

 ▪ W sobotę i w przyszłą niedzielę z przedsionka kościoła będzie sobie można za-
brać wystawione wiązanki palm przygotowane przez Parafialny Zespół Caritas, 
które mogą być ubogaceniem naszych liturgii domowych.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Agnieszkę 
Rachwał, lat 50, z ul. Wolności (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 15.00). 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…
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29 marca 29 marca – – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za †† rodziców Irmagardę Jadwigę i Herberta Andrzeja Szołtysek, 

† brata Artura oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – za † ojca Józefa, †† jego rodziców, †† braci, † siostrę oraz † kole-

żankę Klaudię oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 15.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – za †† rodziców Bernarda i Marię Neukirch, †† dziadków oraz †† z po-

krewieństwa

30 marca 30 marca – poniedziałek– poniedziałek
 18.00 – za † matkę Krystynę Strancich w kolejną rocznicę śmierci, † ojca 

Marcina oraz dusze w czyśćcu cierpiące

31 marca 31 marca – wtorek
 18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu marcu: śp. Wincentego Kuchar-

czyka, śp. Stefana Nitkę oraz śp. Agnieszkę Rachwał

1 kwietnia 1 kwietnia – środa 
 7.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Dronia, † brata Henryka oraz 

†† z pokrewieństwa

2 kwietnia 2 kwietnia – czwartek
 9.00 – za † żonę Lidię Kriener w 2. rocznicę śmierci
 18.00 – za †† Bertę i Eryka Szydło, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące

3 kwietnia 3 kwietnia – piątek
 9.00 – za †† Jadwigę i Ernesta Korzekwa w kolejne rocznice śmierci, † ich 

syna Franciszka, †† rodziców i †† rodzeństwo
 18.00 – za † Bertę Mainczyk w 20. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Main-

czyk i Kulawiak

4 kwietnia 4 kwietnia – sobota
 9.00 – za † mamę Mariannę Duda oraz †† z rodzin Duda i Pasternak
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Erny z okazji 85. rocz-
nicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
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 ▪ Wspólnie z Parafialnym Zespołem Caritas zwracamy się z gorącą prośbą o sygna-
lizowanie potrzeb względem ludzi starszych i znajdujących się aktualnie w trud-
nej sytuacji. Pragniemy z całą delikatnością usłużyć poprzez np. zrobienie zaku-
pów, wykupienie lekarstw itp. Przypominam nr tel. parafialnego: 77 483 40 93.

 ▪ Ogłoszenia parafialne zwykle zawierały zaproszenia na różne spotkania i wyda-
rzenia wyznaczane najczęściej rytmem roku liturgicznego. Wobec istniejącej sytu-
acji informuję o ważniejszych konsekwencjach rozporządzeń władz państwowych 
i kościelnych, decydujących o posłudze i funkcjonowaniu naszej parafii w najbliż-
szym czasie (Dekret Biskupa Opolskiego w załączniku do niniejszego Informatora):
–  rekolekcje parafialne, które miały trwać od czwartku do Niedzieli Palmowej 

są odwołane;
–  bierzmowanie i Pierwsza Komunia święta przeniesione zostają na dalszy ter-

min, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.; 
–  nie będzie przedświątecznych odwiedzin chorych. Posługę wobec chorych 

mogę pełnić wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia. Zawieszona zostaje też 
posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej;

– ograniczeniu ulega sprawowanie Sakramentu Pokuty – podstawową formą po-
jednania z Bogiem i Kościołem w tym czasie ma się stać akt żalu doskonałego, 
który po gruntownym rachunku sumienia wraz z intencją spowiedzi w najbliż-
szym możliwym terminie, usposobi wiernych do trwania w stanie łaski – za-
łącznikiem do Informatora jest przygotowana przez Kurię propozycja mogącą 
pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Osoby koniecznie pragnące 
przystąpić do spowiedzi sakramentalnej będą to mogły uczynić w otwartej 
przestrzeni kościoła lub w zakrystii po wcześniejszym umówieniu; 

5 kwietnia 5 kwietnia – – NIEDZIELA PALMOWANIEDZIELA PALMOWA, czyli Męki Pańskiej, czyli Męki Pańskiej
 8.00 – za † męża Georga Bronner w 14. rocznicę śmierci, †† rodziców Zo-

fię i Jana, †† teściów Elżbietę i Jerzego, †† dziadków z obu stron 
oraz †† z pokrewieństwa

 10.30 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra w kolejną rocznicę śmierci
 15.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Beaty z okazji 50. 
rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny
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