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P r o g r a m  d u s z p a s t e r s k i  n a  2 0 1 9  r . :  „ W  m o c y  D u c h  Ś w i ę t e g o ”  
 

Uroczystość Najświętszej Trójcy – „Duch Prawdy  
                                             doprowadzi was do całej prawdy” 

Słowo Boże: Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15 

 

Skąd w ogóle wiemy, że jeden Bóg, a Trzy Osoby Boskie? Kto to 
wymyślił? Nikt. Wierzymy w to, ponieważ sam Bóg te prawdę objawił. 
I wcale nie od razu. Właściwie dopiero przyjście na świat Jezusa i 

Zesłanie Ducha Świętego dało nam, ludziom, pewność wiary, że Trójca Święta rzeczy-
wiście istnieje. Próżno jednak szukać w Piśmie Świętym słowa „Trójca”. To jest słowo 
wymyślone przez ludzi. „Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i 
życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się 
jako Ojciec, Syn i Duch Święty” - przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego.  

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. 
    O godz. 15.00 nieszpory z Uroczystości i błog. sakramentalne. 
2. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania podsumo-

wujące całoroczną pracę, połączone z promocją na kolejny rok przygotowania.  
   Proszę przynieść „Dzienniczek kandydata” - obowiązkowo. 
3. We wtorek, o godz. 19.00 - spotkanie LSO. 
4. 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. 10.15).  
  Proszę młodzież o niesienia sztandarów i pomoc techniczną w czasie procesji.  
  Ojców Dzieci Maryi i Liturgicznej Służby Ołtarza proszę o niesienie baldachimu. 
   Zapraszam dziewczynki (nie tylko pierwszokomunijne) do sypania kwiatów.  
   Zadbajmy o przystrojenie naszych domów (nie tylko na trasie procesji) religijnymi 

obrazami i symbolami.  
   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. Kasztanowej 
 II. Jezus w Eucharystii pokarmem i lekarstwem duszy – przy ul. Wierzbowej 
III. Jezus w Eucharystii uwielbieniem Ojca – przy ul. Przyjaźni 
IV. Jezus w Eucharystii zadatkiem nieśmiertelności – przed kościołem. 

    Zachęcam do licznego i pobożnego udziału w procesji za Panem Jezusem.  
5. Przez całą oktawę, po Mszy św., będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła. 
6. W piątek o godz. 18.00 - Msza św. na zakończenie roku katechetycznego 
     i procesja eucharystyczna z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych.  
7. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia ok. 30. minut przed Mszą św. oraz 
                       w poniedziałek, wtorek i środę: 17.00 – 17.55; w sobotę: 17.00 - 17.30. 
8. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej. 
9. Kolekty:   16, 20 i 23 czerwca – na potrzeby parafii. 
    Zbiórka do puszki: 16 czerwca – Wydział Teologiczny w Opolu. 
10. Dziękuję osobom, które pracowały „przy kościele” w minionym tygodniu.  
       Byli to: Gerard i Teresa Wicher, Bernard Smiatek, Hubert Sznajder,  
      Zygmunt Łątka, Tadeusz Kasiura, Dawid Gala, Anna Wolska, Barbara Szefczyk. 
 
 

* W uroczystość Bożego Ciała o godz. 19.00, na placu przy kościele Przemienienia 
Pańskiego w Opolu rozpocznie się Koncert Uwielbienia.  

 

*  22 czerwca br. - 10. Diecezjalna Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking z Gogolina 
na Górę Św. Anny. Wymarsz o godz. 9.00 sprzed kościoła pw. NSPJ w Gogolinie, 
Msza św. na Górze Św. Anny ok. godz. 14.00, powrót do Gogolina autokarem lub pie-
szo. Zgłoszenia u Piotra Giecewicza: giecewiczp@gogolin.pl; 77 4076930.  

 

* 22 czerwca, na Jasnej Górze odbędzie się kolejna Pielgrzymka Mężczyzn – «Męskie 
Oblężenie Jasnej Góry – Mężczyźni u tronu Królowej» pod hasłem «Powołani do 
męskości».  

* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Opolu zaprasza studentów i uczniów szkół 
średnich na Ławkę Festiwal, która odbędzie się w dniach 3-7 lipca w Opolu-Winowie. 
Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie www.botafe.pl.  
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

09 – 15 czerwca 24. Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50. 
Dziękuję osobom z Rejonu 24, które w minionym tygodniu sprzątały kościół.  

Były to: Sczakiel, Weyrauch Barbara, Wacławek Maria, Grabelus,  
Warwas Ela i Weyrauch Agnieszka 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
16 – 22 czerwca 25. Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a,70, 72, 76. 
23 – 29. czerwca 26. Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 19.00 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Poznać – to natknąć się na jakąś tajemnicę”.     (Karel Čapek). 
 
 

M.: 18.00 – za + ojca i męża Alojzego Suszka, ++ rodziców z obu stron,  
        ++ z pokrewieństwa oraz ++ Martę i Annę Fait i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 
 

Uroczystość Najświętszej Trójcy – 16. VI 2019 r.  
                                                         (3. niedziela miesiąca – niedziela młodzieży)    
    
 

                            7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ Jadwigę, Józefa i Henryka Wistuba,  
                 ++ z rodzin Wistuba i Warok. 

 
 

                      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej 
                    i dary Ducha Świętego dla Anny Wicher (z okazji 18. r. urodzin). 
 
 

      15.00 – nieszpory z Uroczystości  i błog. sakramentalne 
 

 

Poniedziałek (17. VI) – św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika                                   

 

       17.00 – 17.55: spowiedź św. 
M.: 18.00 – za ++ ojców Jana Cholewa i Helmuta Gramala,  
                   ++ z rodzin Cholewa i Gramala. 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
18.45 – spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I i II)   

 

Wtorek (18. VI) – dzień powszedni 

       17.00 – 17.55: spowiedź św. 
M.: 18.00 – ………………………………………………………….. (intencja wolna). 
                            Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 

Po Mszy św. spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza 
 

 

Środa (19. VI) – dzień powszedni                     
 
 

             7.55 – Litania do św. Józefa            
M.: 8.00 - …………………………………………………………...... (intencja wolna). 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

Wigilia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
 

       17.00 – 17.55: spowiedź św. 
M.: 18.00 – …………………………………………………………… (intencja wolna). 
 

 

Na wesoło: W małej wsi ksiądz rozmawia z parafianką: 
     - Doszły mnie słuchy, córko, że wczoraj wieczorem ktoś u was straszliwie przeklinał.  

 Tak nie można, dzieci się gorszą, a jaki zły przykład dla sąsiadów. 
  - Bardzo przepraszam, ale właśnie wybieraliśmy się do kościoła  
     i mój stary nie mógł znaleźć książeczki do nabożeństwa. 

Czwartek (20. VI) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa                               
        

Msza św. o godz. 8.00 – za parafian. 
               Procesja eucharystyczna po ulicach parafii. 
 

Msza św. po zakończeniu procesji (ok. godz. 10.15) –   
      Do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski z prośbą  
      o dalsze Boże błog. i zdrowie w rodzinie Malkusz.  

 

 

Piątek (21. VI) – Najśw. Maryi Panny Opolskiej      2. dzień oktawy Bożego Ciała                          

M.: 15.00 – ślub:  Konrad Michalak i Sandra Jankowska 
M.: 18.00 – za ++ męża Rudolfa Szefczyk, syna Bernarda, rodziców, teściów, 
                 rodzeństwo, szwagierki i szwagrów. 

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

 

Sobota (22. VI) – dzień powszedni                             3. dzień oktawy Bożego Ciała                   

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

    17.00  -  17.55: adoracja Pana Jezusa  
          17.00 – 17.30: adoracja w ciszy i spowiedź św. 
         17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
         17.40 – Litania do Najświętszej Krwi Chrystusa Pana, procesja eucharystyczna  
                     i błogosławieństwo sakramentalne        
M.: 18.00 – za ++ rodziców Paulinę i Huberta Kluge, Annę i Romana Wicher  
                  i ++ z pokrewieństwa. 

 

 

XII Niedziela Zwykła – 23. VI 2019 r.   (4. niedziela miesiąca – niedziela rodziny)    
   4. dzień oktawy Bożego Ciała  

 
 

                      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 (Msza św.  w intencjach zbiorowych): 

   1) w int. Papieża Franciszka 
   2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, 
         ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,   
         s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik  
  (…). 
  11) za parafian przebywających na wakacjach i urlopach  
  12) (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 – do Bożej Opatrzności w intencji Ingrydy Grzywaczyk (z ok. 60. r. ur.)         

                 z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny.   (TD). 
 

Po Mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła. 
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