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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 ”  
 

XII Niedziela Okresu Zwykłego – „Chrześcijanin kroczy drogą krzyża  
                                  wiodącą do prawdziwego życia” 

Słowo Boże: Za 12,10n; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24 

 

Kim jest Jezus? Całe pokolenia ludzi, żyjące aż do naszych czasów, 
wciąż próbują odpowiedzieć na to jakże interesujące pytanie. Oto jedno 
ze świadectw, które może stanowić odpowiedź na to pytanie: „Moi ro-
dzice życzyli sobie, bym była ochrzczona, jak tylko się urodziłam. Cho-

dziłam na lekcje religii aż do bierzmowania. A później zwątpiłam, czy Bóg naprawdę 
istnieje. Minęły lata, chodziłam tylko na mszę niedzielną i raz do roku przystępowałam 
tylko do Komunii św., bo to było obowiązkowe, żeby nie być w stanie grzechu. Aż do 
chwili, gdy odkryłam Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. To było prawdziwe spo-
tkanie z Chrystusem żyjącym dzisiaj. Serce moje płonęło jak serce apostołów, którzy 
szli obok Niego, nie rozpoznając Go. Nastąpiło prawdziwe nawrócenie, które odmieniło 
całe moje życie; bo teraz żyję z Nim i niosę go innym”. (…). 

Aby pójść za Chrystusem trzeba najpierw „zaprzeć się siebie”. A więc powie-
dzieć „nie” naszemu egoizmowi, robieniu z siebie centrum życia. Jest to możliwe, po-
nieważ nasze głębokie pragnienie nie chce pogrążać się w śmierci i samotności. Tutaj 
otwiera się droga do mówienia „tak” Temu, który nas kocha, który jest naszym życiem. 
Tutaj zaczyna się mówienie „tak” zwycięstwu Jego miłości. Podjęcie decyzji, która łączy 
się z mówieniem „tak”, wymaga wysiłku z naszej strony i wywołuje cierpienia. Każdy ma 
wziąć „krzyż swój”. Powołanie chrześcijańskie to naśladowanie Pana, a więc także w 
podejmowaniu krzyża przez Jego naśladowców. 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 po każdej Mszy świętej, suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny...” jako akt 
publicznego przebłagania za popełnione w ostatnim czasie w Polsce profanacje wize-
runków i świętych symboli. 

   Dzisiaj po sumie procesja eucharystyczna wokół kościoła. Nieszporów nie będzie.  

2. Trwa Oktawa Uroczystości Bożego Ciała.  
    Od poniedziałku do czwartku, po Mszy św., procesja eucharystyczna wokół kościoła. 
3. W piątek przypada Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. Msza św. o 8.00 i 18.00. 
    O godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
4. W piątek o godz. 22.00 nabożeństwo na rozpoczęcie Parafialnej Pielgrzymki  
     do kościołów i opactw krajów Beneluksu. 
5. W sobotę uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła.  Msza św. o godz. 8.00.  
     Zachęcam do  udziału w Eucharystii.  
6. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia ok. 30. minut przed Mszą św. 
                            oraz w sobotę: 17.00 - 17.30. 
7. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej. 
8. Kolekty:   23 czerwca – na potrzeby parafii 
                    29 czerwca – „świętopietrze” (na Stolicę Apostolską) 
                    30 czerwca – na potrzeby parafii.    „Bóg zapłać” za składane ofiary. 
9. Dziękuję osobom, które pracowały „przy kościele” w minionym tygodniu.  
 
 

* 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.  

 

* W sobotę i niedzielę 29 i 30 czerwca na Górze św. Anny odbędzie się doroczna Piel-
grzymka Mężczyzn, do udziału w której serdecznie zapraszamy. Obchody rozpoczną 
się w sobotę wieczorem o godz. 18.30. W uroczystej Mszy św. w niedzielę o godz. 
10.00 uczestniczyć będą biskupi opolscy i gliwiccy oraz tegoroczni neoprezbiterzy.  

 

*  W sobotę 6 lipca 2019 roku po raz pierwszy w Opolu odbędzie się modlitewne spo-
tkanie w ramach inicjatywy podejmowanej już w dziesięciu miastach Polski, znanej pod 
nazwą «Męski Różaniec». Męski Różaniec to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, odprawiane w przestrzeni publicznej 
przez mężczyzn. Rozpocznie się ono Mszą św. z homilią w katedrze opolskiej o g. 8.00, 
po której uczestnicy przejdą w procesji z wizerunkiem Matki Bożej Opolskiej na schody 
kościoła MB Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, gdzie odmówią modlitwę różańcową.  

 

Nr 25 
(528) 

 
23 VI 2019 r. 

 

     
 

Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

16 – 22 czerwca 25. Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a,70, 72, 76. 
Dziękuję osobom z Rejonu 25, które w minionym tygodniu sprzątały kościół.  

Były to: Magdalena Tkocz, Wiktoria Wicher, Klaudia Wicher, Wiktor Szydłowski,  
Teresa Wistuba i Maria Wistuba. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
23 – 29 czerwca 26. Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24. 
30 – 06 lipca 27. Sadowa 13, 15, 17, 19, 21. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 19.00 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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*  Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny po raz kolejny organizują ogólnopolskie 
Święto Młodzieży. W tym roku hasłem spotkania będą słowa: «Jest radość!». Termin 
spotkania: od 15 do 20 lipca. Organizatorzy przewidują obecność wielu gości i liczne 
koncerty. Szczegóły i zapisy na stronie: www.swietomlodziezy.com 
 
Na dyskotece Jasio podchodzi do siedzącej przy stole dziewczynki i pyta:  
- Zatańczysz?  
- Tak, chętnie.  
- To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść. 
 
 
Opowiadanie 
Wypracowanie 
Wychowawczyni czekała na rodziców Maćka, których wezwała na rozmowę. Małżonko-
wie byli od niedawna w separacji. Zostali wezwani z powodu złych wyników w nauce i 
nieodpowiedniego zachowania ich syna. 
Maciek, który był jedynakiem, jak dotąd był zawsze radosny i towarzyski, a do tego 
wzorowo się uczył. 
Do klasy weszła matka chłopca i usiadła na jednym z krzeseł w pobliżu biurka nauczy-
cielki. Chwilę później przyszedł ojciec. Wymienili między sobą spojrzenia pełne zasko-
czenia i irytacji, okazując sobie w ostentacyjny sposób oschłość. Wychowawczyni szu-
kała właściwych sformułowań, aby pomóc im zrozumieć, do jakiego stanu doprowadzili 
swoje dziecko, ale nie mogła znaleźć właściwych słów. Wobec tego zaprowadziła ich do 
ławki syna i powiedziała: 
- Proszę spojrzeć. 
Pod ławką leżała wymiętoszona i poplamiona łzami kartka z napisanym na lekcji wypra-
cowaniem. Była zapisana po obu stronach, ale nie był to tekst na zadany temat, a jedy-
nie wielokrotnie nagryzmolone jedno jedyne zdanie. 
Wychowawczyni w milczeniu rozprostowała kartkę i podała ją mamie Maćka. Ta prze-
czytała ją i bez słów przekazała ojcu, który zmarszczył brwi. Potem jego twarz złagod-
niała. Czas, przez jaki przyglądał się tym nagryzmolonym słowom, wydawał się wiecz-
nością. W końcu starannie złożył kartkę i włożył ją do kieszeni. Wyciągnął rękę, aby 
chwycić dłoń żony, która otarła łzy i uśmiechnęła się. Po chwili pomógł jej założyć 
płaszcz i wyszli razem.  
Na kartce było napisane: „Mamo, tato, bardzo was kocham… Mamo, tato, bardzo was 
kocham… Mamo, tato, bardzo was kocham”. 
Świat jest pełen byłych mężów i byłych żon. Ale nie ma byłych dzieci. 

 
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym 
„Duch Święty nie tylko objawia się poprzez symfonię dźwięków, która jednoczy i harmo-
nijnie komponuje różnice, ale ukazuje się jako dyrygent orkiestry, który sprawia, że 
brzmią dziesiątki partytur uwielbienia ze względu na „wielkie dzieła” Boga. Duch Święty 
jest budowniczym komunii, jest artystą pojednania, który potrafi usunąć bariery między 
Żydami a Grekami, między niewolnikami a wolnymi, by stworzyć z nich jedno ciało. 
Buduje On wspólnotę wierzących, harmonizując jedność ciała i wielość członków. 
Sprawia, że Kościół rośnie, pomagając mu wyjść poza ludzkie ograniczenia, grzechy i 
wszelkie skandale” (Franciszek). 
 
 

http://www.swietomlodziezy.com/
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Złota myśl tygodnia: „Bóg wymaga od człowieka nie tylko pokory, ale i odwagi”.  
    (Mikołaj Bierdiajew) 

Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: Adam Wicher 
 

 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Paulinę i Huberta Kluge, Annę i Romana Wicher  
                  i ++ z pokrewieństwa. 
 

XII Niedziela Zwykła – 23. VI 2019 r.                      4. dzień oktawy Bożego Ciała                       
                                                                                          Odpust w Kątach Opolskich                                                                                             

 
 

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

 1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czaję i bpów pomocniczych 
 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 
 3) w intencji 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 młodzieży z naszej parafii 
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.      

                *Dzisiaj nieszporów nie będzie. 
 

 

Poniedziałek (24. VI) – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela     
5. dzień oktawy Bożego Ciała                              

 

M.: 18.00 – …………………………………………………………. (intencja wolna). 
 

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

 

Wtorek (25. VI) – dzień powszedni                             6. dzień oktawy Bożego Ciała 

        

M.: 18.00 – za + męża Klausa Bekiesch. 
 

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

Środa (26. VI) – dzień powszedni                               7. dzień oktawy Bożego Ciała                  
 

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

Litania do Najśw. Krwi Chrystusa Pana, procesja i błog. sakramentalne 
 

 

 

Czwartek (27. VI) – dzień powszedni                         8. dzień oktawy Bożego Ciała                              
        

17.30 – różaniec w intencji naszych rodzin, za dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli  
    i wychowawców,  za papieża Franciszka,  za bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,  
    za kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  
    w intencji Diecezjalnego Dzieła   Modlitwy „Oremus”  (modlitwa w intencji kapłanów). 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Piora i Martę Malkusz, Ernesta i Marię Nowak,  
                   rodzeństwo, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa Walkusz i Nowak. 
                        Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne 

 

 

Piątek (28. VI) – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa                                

M.: 8.00 – ………………………………………………………… (intencja wolna) 
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 

 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Julię i Czesława Bauer. 
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 

       22.00 – nabożeństwo na rozpoczęcie Parafialnej Pielgrzymki do krajów Beneluksu. 
\ 

 

Sobota (29. VI) – Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła                                               

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

    17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa  
          17.00 – 17.30: adoracja w ciszy i spowiedź św. 
         17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
         17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne        
         17.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 18.00 – w int. Aurelii Natorskiej (z okazji 1. r. urodzin) z podz. za o. łaski 
                  z prośbą o Boże błog., oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

Błogosławieństwo rocznego dziecka 
 

 
 

XIII Niedziela Zwykła – 30. VI 2019 r.                        Odpust w Gogolinie - NSPJ  
 
 

                      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 - …………………………………………………………..… (intencja wolna).     
 
 

                      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – za ++ rodziców Jadwigę i Gerarda Reimann,  
                   Piotra i Stanisławę Semla, ++ z obu stron. 
 
 

                               *Dzisiaj nieszporów nie będzie. 
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