
Biuro Parafialne: 47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 102 (zakrystia kościoła) 
Telefon.:  kom.: 507–017–858,  e-mail: stasieko@interia.pl 
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„Wielka tajemnica wiary” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020 
 

II Niedziela Wielkanocna  „Niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii - 
centrum życia Kościoła”. 

 Słowo Boże: Dz 2,42-47; 1P 1,3-9; J 20,19-31 
 

 
 

Radość z dzisiejszej liturgii płynie dla nas z faktu, ze razem ze św. 
Piotrem możemy uwielbiać Boga: „Niech będzie błogosławiony Bóg 
i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim 
miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na 
nowo zrodził nas do żywej nadziei”. To uwielbienie związane jest z 
darem, jaki otrzymaliśmy od Boga. Staliśmy się, dzięki zmartwych-

wstaniu Jezusa Chrystusa, świadkami nadziei. 
Świadectwem nadziei dla współczesnego świata jest również Święto Miłosierdzia Boże-
go. Siostra Faustyna Kowalska pod datą 22 lutego 1931 roku w Płocku zapisała, że to 
święto Pan Jezus dał grzesznikom jako „ostatnią deskę ratunku”. Z dobrze odprawioną 
spowiedzią i Komunią św. przyjętą w tym dniu związana jest obietnica „zupełnego od-
puszczenia win i kar” (Dzienniczek 300). A więc takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w 
sakramencie chrztu świętego. Zdroje miłosierdzia wypływają z przebitego boku Zbawi-
ciela. Chrystus mówił do św. Faustyny: „rana serca mojego jest źródłem niezgłębionego 
miłosierdzia” (Dz. 1190). Owa rana – przebity bok i serce – staje się dla całej ludzkości 
źródłem miłosierdzia Bożego. Na znanym nam dobrze obrazie Jezusa Miłosiernego 
„Jezu, ufam Tobie” z przebitego boku Chrystusa wypływają promienie: blady i czerwony. 
Chrystus wyjaśnia Faustynie, co one oznaczają, mówiąc: „Te dwa promienie oznaczają 
krew i wodę – blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony 
promień oznacza krew, która jest życiem dusz...” (Dz. 299).     ks. Leszek Smoliński 
 
 
 
 

Na wesoło: Moja żona mówi, że mam dwie wady: 
     1. Że jej nie słucham 
     2. I coś tam jeszcze mówiła... 

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 mamy nadzwyczajną  sytuację, w której uczymy się normalnie żyć. 
Wszystkim Parafianom życzę łaski Bożej, by sprostać nowym wyzwaniom i dobrze 
wypełniać  swoje obowiązki, a przy tym zachować cierpliwości i pogodę ducha.  

   Niech każdy znajdzie powody do radości i życzliwych ludzi wokół siebie. 
   Gdyby ktoś potrzebował jakiejś pomocy, a ja mógłbym taką pomoc wyświadczyć lub   

zorganizować, to proszę dzwonić pod numer 507–017-858. Ks. proboszcz. 
2. Aktualne informacje Kurii Opolskiej znajdziesz na stronie internetowej: 
     http://www.diecezja.opole.pl/ 

Adres parafialnej strony internetowej:  www.parafiakarlubiec.pl  
3. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30.  

O godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia.  
Od 15.00 do 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i Komunia św.. 

4. Ks. Bp A. Czaja do odwołania przedłuża dyspensę ogólną od obowiązku  
    uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie   
    Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. 
5. Od 20 kwietnia we Mszy św. w naszym kościele (400 m2) może uczestniczyć  
      26 wiernych. Osoby, które chciałyby uczestniczyć we Mszy św. w naszym kościele       
      w niedzielę 26 kwietnia, proszę o wcześniejsze zgłoszenie tego. 
6. Od poniedziałku do soboty od 7.00 – 8.00; 15.00 – 16.00 i 17.00 – 18.00:  
     adoracja Pana Jezusa i spowiedź św. Zapraszam, przy zachowaniu przepisu,  
     że w kościele może przebywać jednocześnie najwyżej 26 osób. 
7. Przypominam zachętę Biskupów do modlitwy różańcowej w domu o godz. 20.30. 
8. Zachęcam do duchowego uczestnictwa w liturgii Kościoła poprzez środki masowego  
      przekazu.  Transmisje Mszy św. 19 kwietnia br.:  

1. TVP Opole - o godz. 9.00 (w dni powszednie o 8.00). 
2. TVP 1 - o godz. 10.00  
3. Telewizja TRWAM - o godz. 9.30  

9. Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc, za ofiary i wpłaty na konto parafialne.  
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

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

19 – 25 kwietnia 28. Kasztanowa 81, 87, 89, 93;  90, 92, 94,104. 
Przyjaciół Schongau 41. 

26 – 2 maja 29. Kasztanowa  55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80. 
Dziękuję osobom z Rejonu 27. (Sadowa 13, 15, 17, 19, 21) 

za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego. 
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Złota myśl tygodnia: „Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi.  
            Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże”.   

(z „Dzienniczka” św. Faustyny)  
 
 

M.: 18.00 – za + mamę Eugenię Olejnik, ++ dziadków Władysława i Leokadię  
                  Chaberskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

(może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję)              

 

II Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia Bożego) – 19. IV 2020 r.               
    
               

M: 8.00 – za ++ rodziców, rodzeństwo i dziadków z rodzin Halski, Hutniczak  
                                                                                             i Romańczukiewicz.        

                (może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 
 

  M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian. 
(lista uczestniczących w liturgii jest już zamknięta) 

M: 10.30 – za  + syna Arkadiusza Nocon, rodziców i dziadków z obu stron  
                  oraz ciocię Emmę Lipka. 

(może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję) 
 
 

     15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa o ustanie epidemii. 
     15.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                               O godz. 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00 – udzielanie Komunii św.  

 

 

Poniedziałek (20. IV) – dzień powszedni       
 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św 
M.: 8.00 – za + ks. radcę Huberta Skomudka. 
 
 

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 + Elżbietę Matuszek (w miesiąc po śmierci). 

Po Mszy św. demontaż dekoracji wielkanocnej 
 

 

Wtorek (21. IV) – św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła 
 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św 
M.: 8.00 – za + ks. prałata Adama Igielskiego. 
 
 

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 ++ Józefę i Wojciecha Wijata, ++ z pokrewieństwa Brola i Wijata. 
                 

 

 
 

Środa (22. IV) – dzień powszedni     

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                               Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – w int. Klary Tkocz z podz. za o. łaski  
                 z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej                   

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 + Marię Zelek (5 - od Marii i Józefa Bukowiec – spoza parafii) 
 

 

Czwartek (23. IV) – św. Wojciecha, biskupa i męczennika,  
                                 głównego patrona Polski 
                 7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (6 - od Małgorzaty i Stanisława Bukowiec  – spoza parafii) 
 
 
 

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 – (Msza św. w intencjach zbiorowych): 
  1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc. 
  2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, 

     ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula,  
     s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch 
 3) w int. dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego 
 4) w intencji pracujących za granicą 
 5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
 6) o pokój na świecie 
 7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
 8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
 9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
10) w intencji młodzieży 
11) o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących  w niebezpieczeństwie 

śmierci, za zmarłych, za personel medyczny, za rządzących i wszystkie służby  
      zaangażowane w działania związane z nadzwyczajną sytuacją w kraju. 
12) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
13) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej i zdrowie  
       w rodzinach  Juszczyszyn, Kuriata i Miller 
14) w int. Lilianny Górskiej, Joanny Talik i Bruno Sznajder (z okazji urodzin) 
15) za + Ryszarda Manek 
16) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  
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Piątek (24. IV) – dzień powszedni  

 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za + męża, ojca i dziadka Józefa Mocza,++  rodziców Jana i Katarzynę  
                Oremek, Jadwigę Mocza, 2 braci, szwagra, szwagierkę,  
                ciocię Jadwigę Oremek i ++ z pokrewieństwa.  
 
 

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 + męża, ojca i dziadka Mieczysława Mijal,  
                   ++ rodziców, teściów, braci i szwagrów.  
 

 

Sobota (25. IV) – św. Marka Ewangelisty          

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
M.: 8.00 – o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących w niebezpie-

czeństwie śmierci, za zmarłych, za personel medyczny, za rządzących 
                i wszystkie służby zaangażowane w działania związane z nadzwyczajną 

sytuacją w kraju. 
   
 

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 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog,  
                   zdrowie i opiekę Matki Bożej w rodzinie Lidii i Henryka Herok.              

 
 

III Niedziela Wielkanocna – 26. IV 2020 r.               
    
               

M: 8.00 – do Bożej Opatrzności w int. Jolanty i Andrzeja z podz. za o. łaski  
                z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej.        

                (może uczestniczyć jedynie 26 osób, które wcześniej to zgłoszą) 
 

  M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian. 
(może uczestniczyć najwyżej 26 osób, które wcześniej to zgłoszą) 

 

M: 10.30 – …………………………………………………..….. (intencja wolna) 

(może uczestniczyć jedynie 26 osób, które wcześniej to zgłoszą) 
 
 

       15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa o ustanie epidemii. 
       15.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                               O godz. 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00 – udzielanie Komunii św.  
 

 
 
 

 
 

Z Dekretu Bpa A. Czai, z 20 kwietnia 2020 roku : 
 

1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we 
Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opol-
skiej w niedziele i dni świąteczne. 
2. W przylegających do kościołów placach i parkach nie obowiązuje przelicznik 
podany wyżej, lecz zasada dystansowania się, zgodnie z którą znajdujące się 
tam osoby powinny przebywać w odległości minimum ok. 2 m od siebie. 
3. Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). 
Obowiązuje w nich zasada dystansowania się. Msza pogrzebowa może być od-
prawiona bez ciała w dniu pogrzebu albo w terminie późniejszym, w zależności 
od ustaleń z rodziną zmarłej osoby, z zachowaniem powyższych ograniczeń. 
4. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego 
oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także 
podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z te-
go obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania 
kultu religijnego. Przystępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie do-
tykając zewnętrznej części elementu ochronnego. 
5. Na cmentarzach obowiązuje zasada dystansowania się także poza ceremo-
niami pogrzebowymi.  
6. Przypominam, że Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zo-
stają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br. 
7. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech 
podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem pozostanie w tym czasie 
akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu 
po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliż-
szym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski. 
8. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 
zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej co-
dziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim. 
 
Nauczanie papieskie o Eucharystii 
„Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy uroczystym i dostojnym obrzędem obchodzi no-
wą Paschę, której zapewnia kontynuację przez boskie ustanowienie Eucharystii. Naza-
jutrz zaś, wywyższony między ziemią a niebem, składa zbawczą ofiarę ze swego życia, 
a z piersi swej przebitej rozlewa owe Sakramenty, które udzielają skarbów odkupienia 
duszom ludzkim. Czyniąc to wszystko, ma On na widoku jedynie chwałę Ojca i coraz 
większe uświęcenie człowieka” (Pius XII). 
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