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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 ”  
 

XXI Niedziela Zwykła – „Mocą Ducha Świętego  
możemy poddać Ojcu naszą wolę”. 

 
 
 

Co robić, jak żyć, aby przekroczyć bramy nieba, przez które wielu ludzi 
będzie chciało przejść? Wypowiedź Jezusa, zanotowana przez św. Łu-
kasza, jest naznaczona atmosferą pewnej rywalizacji, wysiłku i napięcia 
między ludźmi, którzy chcą dostąpić zbawienia. Okazuje się, że efekt, tej 
„rywalizacji” będzie zaskakujący: „Oto są ostatni, którzy będą pierwszymi 

i pierwsi, którzy będą ostatnimi”. (…).  
Dla każdego chrześcijanina, osobistym momentem inaugurujący „duchowe mi-

strzostwa” stanowi chrzest. Od tego momentu mam pełne prawo i szansę na zdobycie 
nagrody. Jest to nagroda dużo trwalsza od olimpijskiej sławy, majątku czy złota. Nagro-
dą „mistrzostw duchowych” jest wieczność, szczęście, którego smak zaczynamy po-
znawać już w trakcie ziemskiego życia. I ta obietnica zbawienia obejmuje wszystkich 
bez wyjątku. 
W duchowych zmaganiach najważniejsze jest nie to, co zewnętrzne i widoczne dla oka, 
tutaj liczy się wnętrze „zawodników”, które najlepiej zna sam Bóg – sprawiedliwy Sę-
dzia. Chcąc zdobyć medal, sportowcy codziennie przynajmniej przez kilka godzin pracu-
ją ze swoim trenerem. Będąc chrześcijaninem, jestem „zawodnikiem igrzysk ducho-
wych”. Skoro doba ma 96 kwadransów, to ile z nich poświęcam na mój kontakt z Bo-
giem? Czy ja w ogóle walczę o niebo? Nieba nie zdobywa się bowiem przy okazji, o nie 
trzeba świadomie zabiegać.     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 nieszpory niedzielne o godz. 15.00. 
2. W przyszłą niedzielę o godz. 10.30 Dożynki parafialne. 
3. Spowiedź św.: zasadniczo 30 min. przed Mszą św., ponadto, w tym tygodniu - 
                                                   w piątek 16.30 – 17.55 i w sobotę 16.30 – 17.30.  

4. Kolekty: 25 sierpnia – na potrzeby parafii 
                      1 września na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.. 
                                     „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
5. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom pracującym „przy kościele” w miniony wto-

rek. Byli to: Anna Bomba, Barbara Szefczyk, Rita Ficek, Irena Reinwald, Alicja Tutak, 
Sonia Gala, Anna Wolska, Hubert Sznajder, Gerard Wicher, Alfred Reinwald,  
Adam Ficek, Mieczysław Skrzypek i Dawid Gala.   

 

 
 

Na nowym parkingu, 1 września 2019r., w dniu podziękowania za żniwa 
w naszej dzielnicy, odbędzie się FESTYN POKOLEŃ, na który zapraszają: 

Stowarzyszenie Nasz Karłubiec,  
Zarząd Dzielnicy Karłubiec,  

Zarząd Koła DFK  
 Parafialna Rada Duszpasterska. 

            W programie: 
15.00: występy dzieci, gry, konkursy, kawiarenka,    
            grillowanie, loteria fantowa. 

16.00 – koncert Orkiestry Dętej Górażdże Cement S.A. 
17.30 – bawi zespół Spektrum. 
 

 
 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym: „Obcując z Bogiem i słuchając Jego Słowa, 
stopniowo odkładamy na bok swoją indywidualną logikę, najczęściej podyktowaną przez 
nasz brak otwarcia, nasze uprzedzenia i ambicje, i uczymy się pytać Pana: czego Ty 
pragniesz? Jaka jest Twoja wola? Co Tobie się podoba? W ten sposób dojrzewa w nas 
niemal naturalna głęboka harmonia z Duchem, i człowiek doświadcza, jak bardzo praw-
dziwe są słowa Jezusa, zapisane w Ewangelii św. Mateusza: «Nie martwcie się o to, jak 
ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, 
gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was»”  
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

18 – 24 sierpnia 34. Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30. 
Dziękuję osobom z Rejonu 34, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 

 Były to: Stanowska Brygida, Żydek Natalia, Wawrzynek Justyna, Kumoch Daria,  
Badula Anna, Sobota Gerda, Rutkowska Weronika, Rutkowska Zosia,  

Rutkowska Teresa, Woźnica Anna, Jaschik Małgorzata. 
Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

25 – 31 sierpnia 35. Świerkowa 1, 3, 5;    12, 14, 16, 18, 20, 24. 

01 – 07 września 36. Wierzbowa 1, 3, 5, 7 
Sosnowa 1, 7, 11, 13, 15;       Wiśniowa 2 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 19.00 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Wierność jest istotą honoru”.          (Friedrich Schlegel)  
 
 

Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: Aleksander Hylicki 
 

M.: 18.00 – w int. nowożeńców Patrycji i Dariusza Macha i ich rodzin 
                  z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 
                  Za ++ z obu rodzin. 
 

XXI Niedziela Zwykła – 25. VIII 2019 r.                                        

                            7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
 M.: 8.00 – za ++ rodziców Wicher i Marcinek  
                  oraz ++ z pokrewieństwa. 
 
 
  

                            10.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. Marii i Zygfryda Wacławek (z ok. 45. r. ślubu), z podz.  
           za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. (TD) 
       

         15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
 

 

Poniedziałek (26. VIII) – Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej                            
 

M.: *7.00 – za parafian. 
M.: 18.00 – w int. Róży Placzek (z okazji 96. r. ur.) z podz. za o. łaski 
                  z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
                  i Boże błog. w rodzinie.     (TD) 
 

 

31. rocznica ustanowienia naszej parafii (27.VIII 1988r.) 
 

Wtorek (27. VIII) – św. Moniki 
M.: 18.00 – za zmarłych i żyjących parafian.   

 

Środa (28. VIII) – św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła             

 

             6.55 – Litania do św. Józefa            
M.: *7.00 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinie.              

 

 

Czwartek (29. VIII) – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela                                                                      

    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 Sładek i Bomba, 2 braci, 2 szwagrów i 2 szwagierki. 
 
 

 

Na wesoło:  
- Chciałbym kupić synowi długopis na urodziny - mówi klient do sprzedawcy.  

   - To ma być niespodzianka? - pyta zdziwiony ekspedient.  
 - Tak, bo syn spodziewa się motocykla. 

Piątek (30. VIII) –  dzień powszedni   
             15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
           *16.30 – 17.55: spowiedź św. dzieci, młodzieży i dorosłych 
M.: 18.00 – w int. Danieli Brűll (z okazji 80. r. urodzin) z podz. za o. łaski 
                   z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.    (TD) 

 

 

Sobota (31. VIII) – dzień powszedni 
 

M.: 8.00 – za + Ernesta Cebulę (11 – od siostrzenicy Marii z rodziną). 
 
 

          *16.30 – 17.30: spowiedź św. dzieci, młodzieży i dorosłych 
    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 – za + męża Franciszka Staś, ++ rodziców i rodzeństwo. 
 

 

Papieska intencja ewangelizacyjna na wrzesień  2019 r.: 
„Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów”. 

 

 

XXII Niedziela Zwykła – 1. IX 2019 r.        (1. niedziela m. - adoracja Pana Jezusa)                                     

        7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny 
                             7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
 M.: 8.00 – za + męża Karola Bachem, jego ++ rodziców i teściów,  
                  oraz rodzeństwo z obu stron. 
 
 
  

                            10.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 (Dożynki Parafialne) - z podz. za zebrane plony  
                           i Boże błogosławieństwo w pracy (z int. rolników i działkowców).  (TD) 
       

      15.00 – rozpoczęcie Festynu Pokoleń (na parkingu przy ul. Kasztanowej 96) 
 

 

Parafialna Pielgrzymka na Górę Świętej Anny - 14. września (na obchody kalwaryj-
skie ku czci Podwyższenia Krzyża świętego). Wyjazd o godz. 6.45,  

powrót ok. godz. 21.30. Opłata za autokar – 15 zł. Zapisy w zakrystii (do 3. września br.) 
 

 
 

Kalendarium: 
27 sierpnia – 31. rocznica ustanowienia naszej parafii (27.VIII 1988r.) 
  1 września – Dożynki parafialne – godz. 10.30 i Festyn Pokoleń – godz. 15.00 
  5 września – Msza św. na rozpoczęcie roku katechetycznego młodzieży – 18.00 
  6 września – Msza św. na rozpoczęcie roku katechetycznego dzieci – 16.30 
  7 września – odwiedziny chorych z Komunią św. 
  8 września – Msza św. dwujęzyczna – godz. 9.15 (intencja wolna) 
13 września – nabożeństwo fatimskie. 
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