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„Wielka tajemnica wiary” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020 
 

IV Niedziela W. Postu (Laetare) – Chrystus jest „decydującym światłem 
oświecającym tajemnicę śtworzenia”. 

 Słowo Boże: 1 Sm 16,1-13; Ef 5,8-14; J 9,1-41 
 

Modlitwa o zatrzymanie epidemii koronawirusa 
i dar zdrowia 

Ojcze miłosierdzia, pełni ufności prosimy Ciebie,  
aby nieszczęście epidemii nie siało już więcej zniszczeń  

i udało się ją jak najszybciej opanować.  
Prosimy Cię, Boże, abyś przywrócił zdrowie zakażonym  
i pokój tym miejscom, do których dotarła choroba.  
Wspieraj i chroń personel medyczny troszczący się  
o chorych. Błogosław wszystkim, którzy starają się  
opanować sytuację. Do grona zbawionych przyjmij zmarłych  
na skutek tej choroby i pociesz ich rodziny. 
Panie Jezu, Lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni  
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie. 
Udziel nam pokoju i zdrowia.  
Niech Twój Święty Duch umocni naszą wiarę,  
obdarzy nas nadzieją i miłością. 
Matko Boża, nasza Opolska Pani, jak w minionych wiekach,  
tak i dzisiaj chroń nas i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości  
do Twojego Syna Jezusa Chrystusa – naszej jedynej nadziei. 

    Święty Rochu, nasz patronie, módl się na nami. Amen. 

 

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 o godz. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa.  
    Za udział w Gorzkich żalach w okresie W. Postu można uzyskać odpust zupełny. 
2. Codziennie, 1 godz. przed Mszą św.  adoracja Najświętszego Sakramentu 
     i modlitwa o ustanie epidemii. 
3. Przypominam zachętę Biskupów do modlitwy różańcowej w domu o godz. 20.30. 
    W tym czasie księża i osoby duchowne modlą się w kościołach. 
4. Spowiedź św. w dni powszednie 1 godz. przed Mszą św., 
5. W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00. 
    Zachęcam do udziału w Eucharystii przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.  
6. W piątek: o godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
                    o godz. 17.30 wypominki i Droga krzyżowa     
7. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.  
8. Kolekty: 22 marca – na remonty obiektów diecezjalnych  
                                     i konserwację zabytków sakralnych.    
                  25 i 29 marca – na potrzeby parafii. 
    Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  
 

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

 
 
 

Wszystkim życzę dobrego zdrowia i Bożego błogosławieństwa. 
Módlmy się wspólnie do Bożej Opatrzności, w kościele i w domach,  

o zachowanie nas od wszelkiego zła, grożącego duszy i ciału. 
 

Na wesoło:  
Chłopiec w wypracowaniu na temat grzechu napisał: „Grzech pierworodny otrzymujemy 
od Adama i Ewy. Wszystkie inne grzechy musimy sami popełnić”. 
 

 

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. 

22 – 28 marca 24. Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50. 
29 – 4 kwietnia 25. Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a, 70, 72, 76. 

Dziękuję osobom z Rejonu  23. (Kamienna 12, 16, 20, 22, 26, 30. Wapienna 1, 6)  
za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.  

01.04 (środa) – 8.00 13.04 (poniedziałek) - 8.00 
08.04 (środa) – 8.00 13.04 (poniedziałek) – 10.30 
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Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113 
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Maksymalnie 5 osób!   Z bólem serca informuję,  
że zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych i dekretem ks. biskupa A. Czai,  

wewnątrz kościoła nie może jednorazowo przebywać więcej niż 5 osób. 
W czasie Mszy św. pierwszeństwo mają osoby zamawiające intencję.  

Bardzo proszę o dostosowanie się do tego rozporządzenia,  
które obowiązuje do 11 kwietnia br.      ks. proboszcz 

 
 

 

Czwartek (26. III) – dzień powszedni                          

15.00 – 16.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        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 – za + Mieczysława Mijal (od siostry Stanisławy z rodziną).                                             
 

 

Piątek (27. III) – dzień powszedni 
 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
         7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy) 
         7.30 – różaniec 

M.: 8.00 – za + Kazimierza Pajora (intencja spoza parafii)  
     (może uczestniczyć jedynie 5 osób, które wcześniej zgłoszą to telefonicznie) 

 
 

15.00 – 16.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za ++ Jana Cholewa, siostry, szwagrów i ++ z pokrewieństwa 
                (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 
 

Sobota (28. III) – dzień powszedni     

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy) 
7.30 – różaniec 

M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian  
     (może uczestniczyć jedynie 5 osób, które wcześniej zgłoszą to telefonicznie)    
 

15.00 – 16.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
         

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Jana Maj, Elżbietę i Piotra Sczakiel,  
                   ++ z rodzin: Maj, Sczakiel, Blacha i dusze w czyśćcu cierpiące. 
                 (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 

V NIEDZIELA Wielkiego Postu – 29. III 2020 r.          
M.: 8.00 –  w int. wnuczki Magdaleny (z okazji 18. r. ur.) z podz. za o. łaski  
                  z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej  
                  i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu. 
                 (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 

Błogosławieństwo sakramentalne 
      
 

M.: 9.15 (dodatkowo) - o ustanie epidemii, za wszystkich chorych  
                   w niebezpieczeństwie śmierci, za zmarłych, za personel medyczny,  
                    rządzących i wszystkie służby zaangażowane w działania związane  
                   z nadzwyczajną sytuacją w kraju. 
        (może uczestniczyć jedynie 5 osób, które wcześniej zgłoszą to telefonicznie)  

Błogosławieństwo sakramentalne 
 
 

M: 10.30 – za + za + ks. prob. Józefa Skowronka (w 7. rocznicę śmierci). 
     (może uczestniczyć jedynie 5 osób, które wcześniej zgłoszą to telefonicznie)  

Błogosławieństwo sakramentalne 
 

15.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

 

Transmisje Mszy św.:  1. TVP 1 - o godz. 7.00 i 11.00  
2. TVP Opole - o godz. 9.00 (w dni powszednie o 8.00). 
3. Telewizja TRWAM - o godz. 9.30  
4. TVP POLONIA - o godz. 13.00. 

 
 

Transmisje w Radiu Doxa  od poniedziałku do piątku:  
7.00 – Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
15.00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
20.00 – Msza św. z Sanktuarium MB Częstochowskiej na Jasnej Górze  
21.00 – Apel Jasnogórski.  

w soboty: 7:00 – Msza św. z Katedry Opolskiej  
15.00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
18.30 – Msza św. z Katedry Opolskiej  
21.00 – Apel Jasnogórski.  

w niedziele: 10:30 – Msza św. z Katedry Opolskiej  
15.00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
18.30 – Msza św. z Katedry Opolskiej.  
21.00 – Apel Jasnogórski.  
Droga Krzyżowa - transmisje w piątki o 17.45 z Katedry Opolskiej. 
Gorzkie Żale – transmisja w niedziele o 17.45 z Katedry Opolskiej. 
Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 
FM, a także na www.doxa.fm. 
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