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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 ”  
 

XVII Niedziela Zwykła – „W modlitwie otrzymujemy 
„Ducha przybrania za synów”.” 

 

Słowo Boże: Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13 

 
 
 

”Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spoj-
rzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarów-
no w cierpieniu, jak i radości” – tak mówiła św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus. 

Chrystus uczył modlitwy. Dał wzorzec w postaci modlitwy ”Ojcze nasz” i wiele 
wskazań mówiących o tym, czym dla chrześcijanina jest modlitwa. 
Czy modlitwa może być partnerską rozmową? Opowieść o modlitwie Abrahama za 
mieszkańców Sodomy i Gomory sugeruje, że tak. Aż trudno uwierzyć, że to modlitwa. 
Przypomina raczej negocjacje lub nawet targowanie się z Bogiem. I Bóg ustępuje. Raz, 
drugi, trzeci... 

Czy naprawdę jesteśmy w stanie rozmawiać z Bogiem jak równy z równym?  
A czy dziecko jest równe ojcu? Podstawą modlitwy jest pokora. Św. Augustyn nie miał 
wątpliwości: ”Człowiek jest żebrakiem wobec Boga”. 

Nie brak wciąż ludzi, którzy sądząc, że naśladują Abrahama, próbują negocjo-
wać z Bogiem. Jak rozkapryszone dziecko, usiłują narzucić Mu swą wolę. Handlują: 
”Jeśli spełnisz mą prośbę, już nigdy nie popełnię tego grzechu”. A kiedy ich modlitwa 
zostaje wysłuchana, zapominają, co obiecali. 

Modlitwa chrześcijańska jest wspólnym działaniem Boga i człowieka.  
Aby była naprawdę chrześcijańska, powinna wypływać z Ducha Świętego i z człowieka, 
powinna być skierowana całkowicie ku Ojcu, w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Boże-
go, który stał się człowiekiem. Kto o tym nie pamięta, nie jest modlącym się uczniem 
Jezusa. Jest negocjatorem, który myśli, że można manipulować Bogiem. Zapomniał  
o jednej z pierwszych próśb: ”Bądź wola Twoja”.              ks. Artur Stopka 
   

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 uroczystości odpustowe na Górze św. Anny.  
2. Dzisiaj, w piątek (2. sierpnia) lub w przyszłą niedzielę (ale tylko w jeden z tych dni), 

można pod zwykłymi warunkami, zyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”. 
   Nazwa pochodzi od małego kościółka znajdującego się wewnątrz bazyliki  

NMP Anielskiej, znajdującej się niedaleko Asyżu.  
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
    W czwartek: od godz. 17.00 – 18.00: Godzina Święta, o 18.00 – Msza św. 
    W piątek o godz. 15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia, o godz. 18.00 Msza św.  
    W sobotę Msza św. i modlitwa do Matki Bożej o godz. 8.00. 
4. Odwiedziny chorych z Komunią św. w sobotę od godz. 9.00. 
5. Spowiedź św.: 30 min. przed Mszą św., w czwartek od godz. 17.00 – 17.50,  
                             w piątek od godz. 17.00 – 17.55, a w sobotę 17.00 – 17.30.  
6. Kolekty: 28 lipca - na budowę Domu Parafialnego (okna). 
                      4 sierpnia na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.   
                                            „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
7. Serdecznie dziękuję wszystkim pracującym „przy kościele” w minionym tygodniu.  
 

 

Kalendarium:  

28 lipca – piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny (na odpust).  
                  Wyjście sprzed naszego kościoła o godz. 6.00.  
                  Powrót (wyjście z Góry św. Anny) o godz. 15.00 (po nieszporach). 
11-17 sierpnia - 43. Piesza Pielgrzymka Opolska.  
   Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę w sobotę 17 sierpnia (Msza św. o godz. 11.00). 

Biskup Opolski serdecznie zaprasza do podjęcia trudu i radości pielgrzymowania na 
Jasną Górę. Strona internetowa: www.pielgrzymka-opolska.pl 
Wzorem poprzednich lat, Grupa niemodlińska i Grupa otmuchowska przybędą do na-
szej parafii 12 sierpnia (poniedziałek) ok. godz. 17.00.  
Kapłani przewodnicy, w imieniu pielgrzymów, proszą o przyjęcie ich na nocleg. 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

21 – 27 lipca 30. Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70. 
Wierzbowa 33, 34, 36. 

Dziękuję osobom z Rejonu 30., które w minionym tygodniu sprzątały kościół. Były to: 
Sylwia i Natalka Skałecka, Bernard, Sabina i Marysia Marzotko, Urszula Chrobok, 

Irena Wnuk, Aneta i Robert Nowak, Małgorzata Jendrusch, Krystyna Kuźnia.   
 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

28 – 03 sierpnia 31. Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. 

04 – 10. sierpnia 32. Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36; 
                  9, 11, 15.  

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 19.00 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „O najlepszym towarzystwie mówi się, 
                            że rozmowa w nim poucza, a milczenie kształci”. (J. W. von Goethe). 
 

Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: każdy chętny lektor i ministrant. 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jana i Marię Malek,  
                 siostrę Teresę, brata Gerarda i bratową Annę 

 

XVII Niedziela Zwykła – 28. VII 2019 r.                 (Odpust na Górze Św. Anny)              

Godz. 6.00 (w naszym kościele) – rozpoczęcie pieszej pielgrzymki na Górę Św. Anny.  
(Trasa pielgrzymowania: ul. Kamienna, kapliczka na Bagnach, Wygoda, Jasiona, Oleszka) 

 

M.: 8.00 – za ++ rodziców Erykę i Reinholda Szampera, Pawła Rypalla 
                 i syna Andrzeja Rypalla. 
 
  

M: 10.30 – w intencji powierzonej Ks. Radcy S. Wąsikowi. 
               

       *Nieszporów nie będzie. 
 

Poniedziałek (29. VII) – św. Marty                            
 

M.: *7.00 – w int. Laury Świejkowskiej (z okazji 1. r. urodzin) z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

 

 

Wtorek (30. VII) – dzień powszedni 
M.: 18.00 – za ++ koleżanki i kolegów z lat szkolnych:  
                   Annę, Barbarę, Wiktora, Zygmunta i Stefana. 

 

 

Środa (31. VII) – św. Ignacego Loyoli, prezbitera                                              
 

             6.55 – Litania do św. Józefa            
M.: *7.00 – za + Ernesta Cebulę (5 – od rodziny Tokarz z Pleszówek). 
 

 

Papieska intencja ewangelizacyjna na sierpień  2019 r.: 
„Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej 

 „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”. 
 

 

Czwartek (1. VIII) – św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i Doktora Kościoła                                  

                        Pierwszy czwartek miesiąca 
         

               17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezusa)  
            17.00 – 17.50: spowiedź św. dzieci, młodzieży i dorosłych 
            17.00 – 17.30: adoracja w ciszy 
            17.55 – modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne,   
                        zakończenie adoracji.                     

     17.30 – różaniec : za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,  
                  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 + męża ojca i dziadka Piotra Ikas, + teściową Elżbietę Ikas. 
 

Piątek (2. VIII) – pierwszy piątek miesiąca                         

          

      15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

                17.00 – 17.55: spowiedź św. dzieci, młodzieży i dorosłych  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Jana i Zofię Koryzma, Ludwika i Martę Niewieś,  
                  siostrę Annę i jej męża Mariana, szwagra Mariana,  
                  kuzyna Pawła i jego żonę Weronikę. 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

 

Sobota (3. VIII) – pierwsza sobota miesiąca                  

 

M.: 8.00 – za parafian. 
Litania i modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi       

 
 
 

    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        
M.: 18.00 – w int. Edeltraudy Mnich (z okazji 80. r. urodzin) z podz. za o. łaski  
     z prośbą o Boże błogosławieństwo, dalsze zdrowie i opiekę Matki Bożej.  (TD) 
 
 

 

XVIII Niedziela Zwykła – 4. VIII 2019 r.                 (adoracja Pana Jezusa) 
                 Odpust w Parafii Przywory              

                              7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
 M.: 8.00 – za ++ rodziców Erykę i Gintra Kaizik,  
                ++ teściów Joannę i Alojzego Klama i ++ z pokrewieństwa z obu stron. 
 
  

                            10.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + męża i ojca Józefa Mocza ( w 5. r. śmierci).       

     15.00 – różaniec i błog. sakramentalne.              
  Zmiana tajemnic różańcowych  

Spotkanie Żywego Różańca i Dzieci Maryi 
 

 
 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym: „Człowiek może bowiem rozumieć rzeczy, 
posługując się inteligencją ludzką, roztropnością, i tak jest dobrze. Lecz rozumienie sy-
tuacji dogłębnie, tak jak ją pojmuje Bóg, jest skutkiem daru rozumu. Jezus zechciał ze-
słać nam Ducha Świętego, abyśmy mieli ten dar, abyśmy wszyscy mogli rozumieć rze-
czy tak, jak Bóg je rozumie, posługując się inteligencją Boga. Jest to piękny prezent, któ-
ry Pan zrobił nam wszystkim. Jest to dar, poprzez który Duch Święty zbliża nas do Boga 
i włącza nas w plan miłości, który On ma w odniesieniu do nas” (Franciszek). 
 
 
 
 

Na wesoło: Idzie myśliwy przez dżunglę na polowanie. Spotyka go lew i pyta:  
                  - Co, wybraliśmy się na polowanko?      - Jak Boga kocham, na ryby! 
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