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III Niedziela W. Postu – Chleb Eucharystyczny przyczynia się do duchowego 
wzrostu wierzących. 

Słowo Boże;: Wj 17,3-7; Rz 5,1-8; J 4,5-42 
 

Na Bliskim Wschodzie, szczególnie na jego pustynnych terenach, 
woda jest od wieków symbolem życia. W jednym miejscu w Samarii 
nabrała ona szczególnego znaczenia - nieopodal ruin biblijnego Sy-
chem, na przedmieściu ruchliwego i głośnego arabskiego miasta Na-
blus znajduje się studnia, którą według tradycji wykopał Jakub, syn 

Izaaka, a u schyłku życia przekazał synowi Józefowi. Nad miejscem opiekę sprawuje 
społeczność grecko-prawosławna, która wzniosła tu piękny kościół w stylu późnoro-
mańskim. Wizyta w tym miejscu wywołuje ogromne wrażenie. Wystarczy, bowiem, 
wejść wprost z ulicy na teren kościoła, aby całkowicie pozostawić za sobą tętniące ży-
ciem miasto. Ogarnia nas kojący spokój i cisza. Ten, kto był w tym niezwykłym miejscu i 
zaczerpnął wody ze studni znajdującej się w głębi kościoła w niewielkiej krypcie, nigdy 
nie zapomni jej smaku. Jest wyborna, a każdy jej łyk przywołuje znaną każdemu chrze-
ścijaninowi scenę spotkania Jezusa z Samarytanką. Mimowolnie nasuwa się pytanie o 
to, czy ta woda zawsze tak smakowała, czy dopiero od momentu, kiedy Pan zapragnął 
jej skosztować i poprosił kobietę, aby zaczerpnęła dla Niego. W tej ewangelicznej sce-
nie Jezus przełamuje pewne tabu. Po pierwsze: rozmawia publicznie z kobietą, po dru-
gie: jego rozmówczyni jest Samarytanką, a więc jest wyznawczynią wiary uznawanej 
przez Żydów za wypaczenie judaizmu. Pan nie potępia ani samej kobiety ani jej życia. 
Zamiast tego tłumaczy, Kim jest i zachęca do oddawania czci Bogu Jedynemu nieza-
leżnie od miejsca sprawowanego kultu: Góry Garizim czy Jerozolimy. Punktem kulmi-
nacyjnym rozmowy jest moment, kiedy Pan Jezus wyjawia kobiecie, że jest wyczekiwa-
nym Mesjaszem. (…). Tak jak Pan Jezus prosił Samarytankę, tak i ja proszę dziś Jego: 
Daj mi się napić. Daj mi się napić i pozwól zaspokoić pragnienie życia wiecznego, Pa-
nie.     Teresa Pieczyńska 

 
 

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. W dalszym ciągu poszukujemy osoby (kobiety lub mężczyzny), która podjęłaby się 
funkcji koordynatora sprzątania kościoła. Minimum czasu, który trzeba by temu po-
święcić, to 30 minut w poniedziałek i 90 minut w sobotę. Warunki do uzgodnienia.  

2. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeniu 
liczby wiernych w kościele (do 50 osób) dzisiaj dodatkowo Msza św. o godz. 9.15  
i 15.10 (po Gorzkich żalach), a w niedziele 22 i 29 marca Msze św. o godz. 8.00, 
10.30 i 15.10. Jeżeli będzie większa liczba chętnych, by uczestniczyć we Mszy św., 50 
osób będzie mogło wejść do kościoła, a pozostałe zostaną poproszone o pozostanie 
na zewnątrz, gdzie będzie włączone nagłośnienie i będzie udzielana Komunia św.  

  Proszę o wyrozumiałość i zapoznanie się z Komunikatem Rady Stałej Episkopatu 
Polski i Komunikatem Biskupa Opolskiego, które są dostępne na stronie internetowej 
i na tablicy ogłoszeń. 

3. Dzisiaj o godz. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa.  
    Kazanie pasyjne (3) wygłosi ks. dr Janusz Podzielny. 
    Za udział w Gorzkich żalach w okresie W. Postu można uzyskać odpust zupełny. 
4. Spowiedź św.: od poniedziałku do czwartku: 30 min. przed Mszą św., 
     w piątek: 17.00 – 17.25, w sobotę: 7.30 – 7.55  i 17.00 – 17.30. 
5. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.  
6. Kolekty:  15 marca – dla księdza rekolekcjonisty                     

                 22 marca – na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sa-
kralnych.   Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  

 

7. Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św.  
    Wolne intencje Mszy św.: 
 
 
 
 

 
 

 

Aktualne informacje Kurii Opolskiej znajdziesz na stronie internetowej  
  http://www.diecezja.opole.pl/ 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.00. 

15 – 21 marca 23. Kamienna 12, 16, 20, 22, 26, 30. 
22 – 28 marca 24. Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50. 

Dziękuję osobom z Rejonu  18.  (Kamienna 3a, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19) 
         Wapienna 1, 6) za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.  

25.03. (środa) – 8.00 13.04 (poniedziałek) - 8.00 
01.04 (środa) – 8.00 13.04 (poniedziałek) – 10.30 
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Złota myśl tygodnia: „Trzeba dziś dać świadectwo Chrystusowi… Ale nie wystarczy 
samo świadectwo słowa, musi być świadectwo cierpienia, upokorzenia,  

a nieraz i krwi… ”.         (Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński) 
 

18.00 – Msza św. z nauką ogólną – 1. Za ++ synów Waldemara i Józefa Herok,  
                       rodziców Rygol i Herok, Ritę i Huberta Malkusz, Winfryda Brysz,  
                       ++ z pokrewieństwa i dusze w cz. c. 
              2. Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudala, Martę i Pawła Kipka,  
                  2 siostry, 2 braci, ++ z pokrewieństwa i Anitę Nichtke. 

Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji 
 

Rekolekcje zostały skrócone (z przyczyn obiektywnych) i zakończyły się w sobotę  
wieczorem. Serdecznie dziękuję ks. Danielowi Bregule za wygłoszone homilie i nauki 

stanowe. Niech zasiane ziarno Bożego słowa wydaje plon obfity w naszym życiu. 
 

II Niedziela W. Postu - 15 marca 2020 r.       

M.: 8.00 – za ++ Erykę i Alfreda Werner. 

             
 

(wyjątkowo) 9.15 – Msza św. (recytowana, w j. pol.) –  
          za + Kazimierza Pajora (11).   
 

M.: 10.30 – za zmarłych i żyjących parafian.           
 

    *14.30 – Gorzkie żale z 3. kazaniem pasyjnym  
 

(15, 22 i 29 marca) 15.10 - Msza św. (recytowana bez homilii) –  
                                                                    o ustanie epidemii koronawirusa. 

 

Poniedziałek (16. III) – dzień powszedni                                                                                                   

M: 18.00 – za + Mieczysława Mijal  
                 (od kuzynek Marii, Heleny i Krystyny z rodziny Mijal). 
 

Wtorek (17. III) – dzień powszedni              

M.: 18.00 – za + Zofię Wąsik (od córki Marii z rodziną). 
 

Środa (18. III) – dzień powszedni 
 

       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Kazimierza Pajora (12). 
 

Czwartek (19. III) – św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny                          

      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 DDM „Oremus”  (modlitwa w intencji kapłanów). 
M.: 18.00 – w intencji wszystkich pracujących w kościele z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na każdy dzień .                                                
 

   Litania i modlitwa do św. Józefa z podz. za opiekę nad budową Domu Parafialnego. 

Piątek (20. III) – dzień powszedni 
 

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia       
          17.30 – wypominki i Droga krzyżowa  
M.: 18.00 – za + + rodziców Konrada i Jadwigę Dyga, brata Norberta 
                    i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Sobota (21. III) – dzień powszedni     

M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.    

            17.00 – 17.30: spowiedź św 
           17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy) 
           17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
           17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Chudala, 
                   Walentego i Klarę Kotyrba i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

IV NIEDZIELA Wielkiego Postu (Laetare) – 22. III 2020 r.    
         
 

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 –  za ++ rodziców Barbarę i Czesława Caban, dziadków Bekiesch  
                  i dusze w czyśćcu cierpiące. 
      

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + Adelajdę Bachem (od Beaty, Izy i Fabiana z rodzinami) 

Po Mszy św. Chrzest św.: Antoni Józef Malkusz 
 

         *14.30 – Gorzkie żale z 4. kazaniem pasyjnym  
 

        (22 i 29 marca) 15.10 - Msza św. (recytowana bez homilii) –  
                                                                      o ustanie epidemii koronawirusa. 

 

 
 
 

Transmisje Mszy św.:  1. TVP 1 - o godz. 7.00 i 10.55  
2. TVP Opole - o godz. 9.00 
3. Telewizja TRWAM - o godz. 9.30  
4. TVP POLONIA - o godz. 13.00. 
 

5. Transmisji Mszy świętej w Radiu Doxa można wysłuchać od poniedziałku do soboty  
o godzinie 6.30, natomiast w niedziele Msze święte transmitowane są o godzinie 10.00 
(I i III niedziela miesiąca) lub 10.30 (pozostałe niedziele).  
W okresie Wielkiego Postu zachęcamy też do duchowego udziału  
w nabożeństwach tego okresu: Droga krzyżowa w piątki o 17.45  
                                                  i Gorzkie żale w niedziele o 17.45.  
Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodat-
kowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na 
www.doxa.fm. 
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Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski 
Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu 
do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decy-
zję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koro-
nawirusem. Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet 
w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakra-
mentów świętych. 

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 
1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom 
diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy 
Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym: 
a. osobom w podeszłym wieku, 
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), 
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi  
    bezpośrednią opiekę, 
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem. 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskaza-
nym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z 
dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej 
łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub interne-
towe. 

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach  
     następujących zasad: 
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii     
    powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny, 
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii  
    Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy, 
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk, 
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez  
     kontaktu bezpośredniego, 
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek  
     lub dotknięcie, 
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne, 
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. 

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, 
tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy 
nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Epi-
skopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy 
wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobi-
stą.  

Polecamy duszpasterzom: 
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, 
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego  
    Sakramentu, 
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze  
    odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. 

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.: 
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy póź-

niejsze, 
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne 

organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu 
oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być 
przeżywane w domu, 

c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się  
    roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów. 
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w za-
kupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed cho-
robami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu 
Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla 
chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich 
służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła za-
chęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”. 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski 
Warszawa, 12 marca 2020 r. 

 

Biskup Opolski, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca 
br., które ograniczyły liczbę zgromadzeń do 50 osób, nakazuje Proboszczom, by 
w tej wyjątkowej sytuacji zatroszczyli się, aby podczas Mszy św. i nabożeństw 
celebrowanych wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób. Respekto-
wanie tego zarządzenia z pewnością napotka na trudności, ale nasze kościoły 
powinny pozostać otwarte dla wiernych. Ważne jest, by działania duszpasterzy  
i służby kościelnej nie wzbudzały negatywnych emocji, ale były źródłem spokoju  
i znakiem cierpliwego towarzyszenia wiernym w tej niecodziennej sytuacji. (…). 
Tam, gdzie jest to konieczne, jeśli liczba chętnych do udziału w liturgii, przekro-
czy 50 osób, można rozważyć nagłośnienie terenu wokół kościoła i udzielenie  
w takiej sytuacji Komunii św. także na zewnątrz. Przypominamy również, że po-
wyższe ograniczenia i wskazania dotyczą także Mszy św. sprawowanych w dni 
powszednie. Również w dni powszednie kościoły powinny być otwarte dla wier-
nych.   
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