
Biuro Parafialne: 
 

wtorek: 16.30 – 17.00 
czwartek: 16.30 – 17.00 
piątek: 8.00 – 8.30 
 

Biuro Parafialne: 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 102  
Telefon.: 77–466–66–72, kom.: 507–017–858,  e-mail: stasieko@interia.pl 

Program duszpasterski na 2018 r.: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” 
 

XXV Niedziela Zwykła – Duch Święty przyobleka wierzących w miłość  

Liturgia słowa Bożego: Mdr 2,12-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37 
 

 
 

W każdej grupie są ci, którzy nadają ton, których głos 
jest decydujący, których inni naśladują.  

Apostołowie, zajmując się sobą, stracili jednak z oczu 
Jezusa, jedynego Mistrza. Szukali największego według wła-
snych kryteriów, wśród siebie. Nauczyciela o nic nie pytali, mimo 
że szedł obok nich. Pan sam zadaje im więc pytanie i choć ża-
den z Dwunastu nie odpowiada, Mistrz wie, o co się spierali. 

Pokazuje im swoją drogę do wielkości: szukać najmniejszego i przyjąć go. I żeby 
zobrazować słowa, obejmuje ramionami dziecko. Kto przyjmie najmniejszego, przyjmuje 
Jezusa. Bóg utożsamia się z najmniejszymi. Jezus kieruje wzrok rozgorączkowanych 
uczniów na siebie i swoje zachowanie. Jakby wołał: Ścigacie się o niewłaściwą rzecz! 
Biegniecie nie w tę stronę! I, jak to często bywa, zostawia ich i nas z otwartymi pytania-
mi. Kto jest wśród nas najmniejszy? Nie chodzi przecież tylko o wzrost. Czy najmniejszy 
to ten, kto jest słaby? Nieporadny? Niedostrzeżony? Bo niekoniecznie to ten, kto najgło-
śniej woła o pomoc. A może najmniejszy jest ten, kto nie żyje jak Jezus, kto nie chce być 
najmniejszy i nie chce być sługą? Czyżby najmniejszy, którego trzeba szukać,  
to grzesznik? 
Wreszcie, co to znaczy przyjąć osobę? Obejmowanie ramionami musi być znakiem 
czegoś więcej. Czy to znaczy, że mamy dać poczucie bezpieczeństwa?  
Po to, żeby i on stał się taki jak my, jaki jest nasz Nauczyciel: szukający najmniejszych 
i sługa wszystkich.     Łukasz Popko OP 

 
 

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 o godz. 15.00 nieszpory niedzielne  
 i błog. sakramentalne. 

2. Spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania     
(Grupa I, II i III): wtorek, po Mszy św. wieczornej. 

3. W piątek nabożeństwo pokutne i spowiedź św.:  15.45 – klasy IV i V.   
                                                                                  16.30 - klasy VI, VII i VIII. 
4. W piątek, po Mszy św., spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III).  

5. Kolekty:   23. września – na remonty obiektów diecezjalnych  
                                                                           i konserwację zabytków sakralnych 
    30. września – na budowę Domu Parafialnego (3). „Bóg zapłać” za złożone ofiary.   
6. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.  
7. Dziękuję tym, którzy w minionym tygodniu pracowali przy kościele. Byli to: 

Gerard Wicher, Bernard Smiatek, Piotr Trzerwa, Antoni Wicher, Zygmunt Łątka, Tade-
usz Kasiura, Józef Wojtala, Józef Sapok, Adam Ficek, Henryk Skałecki, Eryk Kluge, , 
Hubert Sznajder, Helmut Muller i Dawid Gala.  
Annie Wolskiej, Elżbiecie Weyrauch i Barbarze Wojtala, dziękuję za przyniesione dla 
pracujących ciasto. 

8. Zapraszam do pracy przy budowie chodnika procesyjnego w tym tygodniu: 
                                          poniedziałek i czwartek: 8.00 – 12.00, sobota 9.00 – 12.00. 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym: „Gdy używamy słowa „sakrament” w odnie-
sieniu do Kościoła, winniśmy pamiętać, że tekst soborowy odróżnia sakramentalność 
Kościoła od tej, jaka jest właściwa Sakramentom w ścisłym znaczeniu, mówi bowiem: 
„Kościół jest niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjedno-
czenia z Bogiem”. Ale to, co zasługuje na uwagę i co wypływa z analogicznego sensu,  
w jakim to słowo jest użyte w obu wypadkach, to związek Kościoła z mocą Ducha Świę-
tego, który jedynie daje życie: Kościół jest znakiem i narzędziem obecności i działania 
Ducha Ożywiciela” (św. Jan Paweł II). 

 
 

 
 

Na wesoło: Nauczycielka pyta Jasia w szkole:   - Kto zbudował arkę?  
                                   A Jasio na to: - No....E......   - Dobrze Jasiu. Siadaj dostałeś piątkę. 

 

Nr 38 
(489) 

 
23. IX 2018 r. 

 

     
 

Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 
 

  

Rejon Mieszkańcy ulic 
16 – 22. września 27. Sadowa 13, 15, 17, 19, 21. 

Dziękuję osobom z Rejonu 26, które tydzień temu sprzątały kościół. 
Były to: Sabina Gramala, Joanna Jaisczok, Marlena Lepich, Krystyna Kluge,  
Justyna Małek i Beata Macha. 
Dziękuję osobom z Rejonu 27, które w minionym tygodniu sprzątały kościół.  Były to:  
Teresa Wicher,  Adam Wicher, Anna Wicher, Irena Reinwald, Julia Reinwald, Patrycja 
Reinwald, Grażyna Wicher,  Wioleta Sapok, Balbina Nowicka i Magdalena Bieńczak. 
 
 23 – 29. września 28. Kasztanowa 81, 87, 89, 93;  90, 92, 94,104. 

Przyjaciół Schongau 41. 
30 – 06. października 29. Kasztanowa  55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80. 

 

Sprzątanie kościoła: poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia:  „Dla tego, kto wierzy, sytuacja nigdy nie jest beznadziejna”. 
                                                                                                                 (św. Jan Paweł II) 

 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudala,  
                   ++ z pokrewieństwa Chudala, Wojtala i Lazar oraz Anitę Nichtke. 
 

XXV Niedziela Zwykła – 23. IX 2018 r.                 (4. niedziela - niedziela rodzin)                       

               7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 - w intencjach zbiorowych przez wstawiennictwo św. o. Pio: 
  1) w int. Papieża Franciszka  
  2) za ++ ks. proboszcza Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę,   
       ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,   
       s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik 
  3) w intencji pracujących za granicą 
  4) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
  5) o pokój na świecie 
  6) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
  7) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
  8) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
  9) w intencji młodzieży z naszej parafii i pielgrzymów z Libanu 
10) o zdrowie dla mamy i siostry 
11) za + Elżbietę Suszka, jej ++ rodziców i dusze w cz. c. 
12) za + męża Karola Hermanza, jego ++ rodziców, + szwagierkę Katarzynę 
13) ……………….…  (w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie) 
     

             10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 –  za ++ rodziców Ritę i Huberta Walkusz, męża i ojca Winfryda Brysz,     
                   kuzynów Waldemara i Józefa Herok i ++ z pokrewieństwa.   

Przyjęcie kandydatów do grona ministrantów: 
 kandydat Paweł Hulin i kandydat Karol Skałecki                

 

     15.00 - nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
    

 

Poniedziałek (24. IX) – dzień powszedni 

 

M.: 18.00 – za ++ męża Alfreda Torka, syna Piotra, synową Krystynę,  
                  rodziców z obu stron, brata Józefa, siostrę Franciszkę,   
                  szwagierkę Martę, szwagrów i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Wtorek (25. IX) – dzień powszedni                               

M.: 18.00  za ++ rodziców Annę i Augustyna Mnich,  
                pokrewieństwo Mnich i Kolokolczyk. 
 

Spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania (Grupa I, II i III) 

Środa (26. IX) – śś. męczenników Kosmy i Damiana                                                    

  

       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + mamę Mariannę Bilińską, + tatę Leona Bilińskiego. 

 

 

Czwartek (27. IX) – św. Wincentego a Paulo, prezbitera 
 

      17.30 – różaniec w intencji naszych rodzin, za dzieci, młodzież, rodziców,  
nauczycieli i wychowawców,   
za papieża Franciszka,  za kapłanów i siostry zakonne,   
o powołania do  służby Bożej z naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”. 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Elżbietę i Engelberta Reinwald i brata Jana. 
Chrzest św.: Aurelia Natorska 

 

 

Piątek (28. IX) – św. Wacława, męczennika 
                        

                     15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia 
      15.45 - nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas IV i V. 
      16.30 – nabożeństwo pokutne (z udziałem dzieci),  
                             a następnie spowiedź św. dzieci klas VI, VII i VIII. 

 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Franciszka i Marię Stach oraz siostrę Elżbietę. 
Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III) 

 

 

Sobota (29. IX) – śś. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała                              
 

M.: 8.00 – za + Klausa Bekiesch (od kolegi Norberta Szywalskiego z rodziną).       
 

          17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy) 
         17.00 – 17.30: spowiedź św.  
         17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
         17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne        
        17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Adama i Kazimierę Harlos, szwagra Stanisława             

                 i chrześniaka Krzysztofa. 
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Olek Nowak 

 

 

XXVI Niedziela Zwykła – 30. IX 2018 r.                       (Odpust w Poznowicach)                                    
 

               7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – w int. Amelii Reimann (z okazji rocznicy urodzin) z podz. za o. łaski  
             z prośbą o opiekę Anioła Stróża, Matki Bożej i Boże błogosławieństwo. 
      

             10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 –  za + syna Arkadiusza Nocon, ++ rodziców Agnieszkę i Waltra Nocon, 

Małgorzatę i Stefana Stanowskich i ciocię Emmę Lipka.   

     15.00 - nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
     

23. września 2018 r.                                                 - 3 -                                                   Nr 38/489 


	38(1-4)2018.09.23
	Ogłoszenia duszpasterskie:

	38(2-3)2018.09.23

