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

Biuro Parafialne: 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 102
Telefon.: 77–466–66–72, kom.: 507–017–858, e-mail: stasieko@interia.pl
Adres strony internetowej: www.parafiakarlubiec.pl
Program duszpasterski na 2019 r.: „W mocy Duch Świętego”

XIV Niedziela Zwykła – „W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy”
Słowo Boże: Iz 66,10-14; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12

Opowiadanie pt.: Młode brzoskwiniowe drzewko
Na łagodnym stoku jednego ze wzgórz Langhe rosła grupa
dorodnych brzoskwiniowych drzewek. Wiosną ich kwiaty tworzyły
delikatny jak aksamit różowy obłok, który radował przechodniów.
W długim rzędzie drzew wyrosło młode, pełne życia drzewko brzoskwini. W końcu lutego, kiedy dni były już cieplejsze, zaczęło ono
pytać: - Czy to już czas? Możemy zakwitnąć?
- Trochę cierpliwości, młodzieńcze. Za wcześnie! Mogą jeszcze powiać zimne, a nawet
mroźne wiatry. Zaczekaj, twoja godzina jeszcze nadejdzie! – odpowiadało stare i doświadczone drzewo brzoskwini rosnące obok.
Młode drzewko, mrucząc pod nosem, przytakiwało, a tymczasem jego pączki stawały
się coraz większe. „Są zazdrośni, bo są starzy” – mówiło do siebie.
W jedno z ostatnich lutowych popołudni, młode drzewko brzoskwini, oblane niezwykle
łagodnym słońcem, po raz kolejny zapytało: - Czy teraz mogę rozkwitnąć?
Stare drzewo odpowiedziało: - Nie, mój młodzieńcze. To jeszcze nie wiosna. Prawdopodobnie nadejdą jeszcze zimne dni.
Młode drzewko wybuchło: - Dość tego! Wy stare drzewa, wszystkie jesteście takie same! Zawsze z tym swoim „uważaj”, „zaczekaj”, „uzbrój się w cierpliwość”. Mam dość
waszych uwag! Jest piękne słońce i będę decydować samo o sobie!
Wnet pączki młodego drzewka brzoskwini wybuchły wspaniałymi różowymi kwiatami.
- Popatrz na to drzewko, już zakwitło! Jakie śliczne! – mówili przechodnie z zachwytem.
Było to jedyne drzewko brzoskwiniowe, które już kwitło, więc skupiało na sobie cały
podziw ludzi. Młode drzewko było dumne jak paw. Niestety, słońca w lutym nie ma zbyt
wiele. Następnego dnia brzytwa mroźnego powietrza okrutnie ścięła kwiaty i… marzenia
młodego drzewka.
Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001

Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113
EUR: 14 8884 0004 2001 0000 6930 0122
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Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj o godz. 15.00 różaniec i błog. sakramentalne. Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie Żywego Różańca i Dzieci Maryi.
2. W poniedziałek od godz. 8.30 odwiedziny chorych z Komunią świętą.
3. W piątek (12 lipca) odbędzie się nabożeństwo fatimskie.
19.00 – 19.25: spowiedź św.
19.30 – różaniec fatimski

20.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:
w intencjach przez was podanych (napisanych na kartce):

4. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia ok. 30. minut przed Mszą św.
Msze św. w lipcu i sierpniu:
oraz w piątek: 19.00 – 19.25;
- w niedzielę: 8.00 i 10.30
w sobotę: 17.00 - 17.30.
5. Zachęcam do czytania Pisma św.
- w poniedziałek i środę: *7.00
i prasy katolickiej.
- we wtorek, czwartek i piątek: 18.00
6. Kolekty: 7 lipca – na seminarium
- w sobotę: 8.00 i 18.00
duchowne i inne instytucje diecezjalne
14 lipca – na potrzeby parafii.
7. Dziękuję osobom, które pracowały „przy kościele” w minionym tygodniu.
30 – 06. lipca

27.

Sadowa 13, 15, 17, 19, 21.

Dziękuję osobom z Rejonu 27., które w minionym tygodniu sprzątały kościół.
Dni dyżuru

Rejon

07 – 13. lipca

28.

14 – 20. lipca

29.

Mieszkańcy ulic
Kasztanowa 81, 87, 89, 93; 90, 92, 94,104.
Przyjaciół Schongau 41.
Kasztanowa 55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 19.00 i w sobotę od 8.45 do 10.15.
Kalendarium na lipiec:
13 (wieczorem) i 14 lipca – modlitwa za kierowców,
pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów.
21 lipca - odpust parafialny. Suma o godz. 11.00, nieszpory o godz. 15.00.
26 lipca - 32. rocznica konsekracji naszego kościoła.
Msza św. o godz. 8.00 i 18.00.
Po Mszy św. wieczornej procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych.
28 lipca – piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny (odpust).
Wyjście sprzed naszego kościoła o godz. 5.30.
Powrót (wyjście z Góry Św. Anny) o godz. 16.00 (po nieszporach).
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Złota myśl tygodnia: „Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się błędów.
Bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy”.
(św. Jan Bosko)
Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: ……………………

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jana i Franciszkę, teściów Leona i Gertrudę
Gabrielczyk, męża Bernarda, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.
XIV Niedziela Zwykła – 7. VII 2019 r.
(adoracja Pana Jezusa)
6.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny
7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za ++ rodziców Annę i Franciszka Gabrielczyk,
Ryszarda i Reginę Wicher, 3 braci, 2 bratowe i ++ z pokrewieństwa.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – w int. Hildegardy Mocza (z okazji 80. r. urodzin) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo, dalsze zdrowie i opiekę Matki Bożej. (TD)
15.00 – różaniec i błog. sakramentalne.

Zmiana tajemnic różańcowych
Spotkanie Żywego Różańca i Dzieci Maryi

Poniedziałek (8. VII) – św. Jana z Dukli, prezbitera
M.: *7.00 – za parafian.
*8.30 – odwiedziny chorych z Komunią świętą.
Wtorek (9. VII) – dzień powszedni
M.: 18.00 – w int. ks. proboszcza Stanisława Kołodzieja (z ok. ur.), z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w posłudze duszpasterskiej.
(od Róż Różańcowych)
Środa (10. VII) – dzień powszedni
6.55 – Litania do św. Józefa

M.: *7.00 – za + Władysława Grzegorzka,
++ z rodziny i tych, którzy na tym gruncie pracowali.
Czwartek (11. VII) – św. Benedykta, opata, patrona Europy

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 + Gertrudę Beer i jej ++ rodziców.
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Piątek (12. VII) – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
Dzień fatimski
19.00 – 19.25: spowiedź św.
*19.30 – różaniec fatimski
*20.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:
w intencjach przez was podanych (napisanych na kartce):

……………………………………………………………………………… .
Po Mszy św. procesja ze świecami i błog. sakramentalne.
\

Sobota (13. VII) – śś. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

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 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne

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

Modlitwa za kierowców,
pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów.

XV Niedziela Zwykła – 14. VII 2019 r.

(odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za ++ rodziców Wiktorię i Henryka Ralla, brata Ernesta,
ciocie: Agnieszkę i Emmę, Marię i Jana Kozok oraz kuzynkę Marię.
Modlitwa za kierowców,
pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – w int. Marii i Zygmunta Łątka (z okazji 55. r. ślubu) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. (TD)
Modlitwa za kierowców,
pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów.
15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.
Na wesoło: U dentysty: - Ile kosztuje usunięcie zęba?
– 50 zł.
- 50 zł za kilka minut pracy?!
- Mogę wyrywać powoli, jeśli pan chce.

