
Biuro Parafialne: 47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 102 (zakrystia kościoła) 
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„Wielka tajemnica wiary” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020 
 

VI Niedziela Wielkanocna  „Kościół zrodzony z ofiary Jezusa przyjmuje dar”. 
 

 Słowo Boże: Dz 8,5-17; 1P 3,15-18; J 14,15-21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 VI Niedziela Wielkanocna. Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30.  
O godz. 15.00 nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii.  
Od 15.00 do 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu i Komunia św.  
                                                                        o godz. 15.30, 16.00 i 16.30. 

2. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. 
3. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, po Mszy św., w zakrystii kościoła. 
4. W tym tygodniu (poniedziałek, wtorek i środa) przypadają dni modlitw o urodzaje.   
    W poniedziałek o18.00 - Litania do Wszystkich Świętych, modlitwa o urodzaje i Msza       

                                          św. w int. rolników.  
5. Do 24 maja 2020r. można skorzystać z dyspensy ogólnej od obowiązku uczestnictwa   
     we Mszy świętej w niedziele. 
6. Osoby, które nie uczestniczą w liturgii w kościele, zachęcam do duchowego uczestnic-

twa poprzez środki masowego przekazu. 

 
 
7. Od dzisiaj, we Mszy św. w 

naszym kościele może 
przebywać najwyżej 40 
wiernych, plus kilka osób 
usługujących w liturgii. 
Osoby, które chciałyby 
uczestniczyć we Mszy św.  

   i mieć zagwarantowane 
miejsce wewnątrz kościoła w niedzielę 24 maja, proszę o zgło-
szeni się po miejscówkę. Osoby, które zamówiły intencję na 
Mszę św. niedzielną, proszę o kontakt nie mniej niż 8 dni przed 
umówioną datą, w celu zagwarantowania miejsc w kościele dla 
rodziny. Pozostałe osoby proszone są o uczestniczenie we Mszy 
św. na zewnątrz kościoła. Komunia św. będzie udzielana również 
przed kościołem.  

8. Dyspozycje dotyczące przyjmowania Komunii św.:  
   Po słowach „Panie nie jestem godzien…” kapłan spożywa Ciało i Krew Pańską. W tym 

czasie wierni (nie czekając na nic) tworzą procesję komunijną podchodząc nawą głów-
ną. Spokojnie przechodząc wzdłuż ławek (z prawej i lewej strony) można zdezynfeko-
wać ręce i pozwolić im odparować. Do komunikującego kapłana podchodzimy naprze-
miennie, z prawej i lewej strony stoliczka, który stoi pomiędzy ławkami. Po otrzymaniu 
Komunii św. na dłoń, przechodzimy kilka kroków (w prawo lub lewo, gdzie nam bliżej 
do ławki) i przed ołtarzem spożywamy Ciało Jezusa. Wracamy do ławki boczną nawą 
(proszę, nie wracajcie nawą główną). Taki sposób ułatwia spokojne i godne przyjęcie 
Jezusa oraz zachowanie dystansu społecznego. 

9. W dni powszednie od 7.00 – 8.00 i 17.00 – 18.00: adoracja Jezusa i spowiedź św.  
10. W piątek rozpocznie się nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
11. Narzeczonych, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński w okresie od czerwca 

do września, serdecznie zapraszają do Katedry w Opolu nauki przedmałżeńskie,  
w maju (19-20) i czerwcu (16-17) na. W związku z częściowym zniesieniem ograni-
czeń możliwa jest ich realizacja w ograniczonym zakresie z zachowaniem niezbęd-
nych środków bezpieczeństwa. W tym celu duszpasterstwo rodzin otworzyło możli-
wość zapisów na te spotkania za pomocą formularza na stronie: http://dr.opole.pl  

     O kolejnych możliwościach odbycia nauk będziemy informować na bieżąco 
12. Serdecznie dziękuję osobom, które pracowały w minionym tygodniu dla dobra całej 

wspólnoty parafialnej. 
13. Kolekta: 17 i 24 maja - na potrzeby parafialne. 
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Nabożeństwa ku czci Matki Bożej: 
 
 

Niedziela – godz. 15.00            Litania Loretańska  
Poniedziałek – godz. 18.00     * Litania do Wszystkich Świętych  
Wtorek – godz. 18.00                Królująca w Niebie 
Środa –  godz. *8.00                 Litania Loretańska  
Czwartek – godz. 18.00            Wezwania do Matki Bożej  
Piątek –  godz. 18.00                Litania Loretańska 
Sobota –  godz. *8.00     Litania do Niepokalanego Serca Maryi 

  
 

Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113   

Serdecznie dziękuję za złożone ofiary i wpłaty na konto parafialne. 
                                       
       

 

mailto:stasieko@interia.pl
http://www.parafiakarlubiec.pl/
http://dr.opole.pl/
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Złota myśl tygodnia: „Człowiekowi współczesnemu zagraża duchowe znieczulenie,  
                                   a nawet śmierć sumienia’.    (św. Jan Paweł II) 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Antoninę i Jana Waloszek, teściów Marię  
                           i Ignacego Wicher, ++ z pokrewieństwa Waloszek i Wicher.            

VI Niedziela Wielkanocna – 17. V 2020 r.        
 

                           7.30 – różaniec 
M: 8.00 – za ++ rodziców Marię i Alojzego Duczek, Józefa Grobosz, 
                                            ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.        

M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.            

M: 10.30 – za ++ rodziców Jana i Antoninę Wacławek,  
                                                 ++ z pokrewieństwa Wacławek i Walczyk. 
 

       15.00 – nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii. 
                    15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                               O godz. 15.30, 16.00 i 16.30 – udzielanie Komunii św.  

 

 

Poniedziałek (18. V) – 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II    (dni krzyżowe) 
 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św 
M.: 8.00 – z podziękowaniem za pontyfikat św. Jana Pawła i wszelkie łaski, 
                                                  których nam udzielił Pan Bóg za jego wstawiennictwem.           

 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
           17.00 – 17.30: adoracja w ciszy; 17.30 – różaniec i modlitwa o urodzaje 

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.)  – w int. rolników z podz. za o. łaski  
                                 z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy i dobre urodzaje. 
 

 

Wtorek (19. V) – dzień powszedni                     (dni krzyżowe) 
 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (14 – od Stanisława i Marii Augustyn - spoza parafii) 

 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
          17.00 – 17.30: adoracja w ciszy; 17.30 – różaniec i modlitwa o urodzaje 

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za ++ rodziców Elżbietę i Huberta                 
                                        Miczka, Marię i Franciszka Tkocz, wujka Ericha Kosok,  
                                            ++ z pokrewieństwa Miczka, Tkocz, Sapok i Kosok.           
                 

 

Środa (20. V) – dzień powszedni                       (dni krzyżowe)     

                 7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
              7.00 – 7.30: adoracja w ciszy; 7.30 – różaniec i modlitwa o urodzaje 

                  Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – ………………………………………………………..….….. (intencja wolna). 
                       
 

 

Czwartek (21. V) – św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika        
              7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 

                7.00 – 7.30: adoracja w ciszy; 7.30 - różaniec 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (15 – od Agaty i Piotra Piegza z Laskowej - spoza parafii) 

 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                       17.00 – 17.30: adoracja w ciszy; 17.30 - różaniec 

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + Alojzego Mnich,  
                                                                                ++ jego rodziców i rodzeństwo.                     

1. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela 
Piątek (22. V) – św. Rity z Cascii, zakonnicy 

 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                     7.00 – 7.30: adoracja w ciszy; 7.30 - różaniec 

M.: 8.00 – …………………………..………………………….……..    (intencja wolna).   

  15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30) 
 

  17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – w int. Eryki Jaszkowic (z ok. 95 r. ur.)     
              z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.     (TD) 

\ 

 

2. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela 
Sobota (23. V) – dzień powszedni 

    7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
    7.00 – 7.30: adoracja w ciszy; 7.30 - różaniec 
 8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – 
  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 trudną sytuacją w kraju. 
12) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
13) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  
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               17.00  -  18.00: adoracja Pana Jezusa i spowiedź św. 
                      17.00 –17.45: adoracja w ciszy;  17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia              
M.: 18.00 – za + Jadwigę Wojtala, jej + męża Antoniego,  
                                                       ++ dwóch synów i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

3. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela 
Wniebowstąpienie Pańskie – 24. V 2020 r.        
 

           7.30 – różaniec 
M: 8.00 – za ++ rodziców Annę i Teofila Tomeczek, siostrę Marię, brata Huberta  
                                                                                                 i ++ z pokrewieństwa.        

(Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 
 

M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.  
         (Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 

 
 

M: 10.30 – …………………………………………………………. (intencja wolna). 
(Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 

 
 
 

       15.00 – nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii. 
                    15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                               O godz. 15.30, 16.00 i 16.30 – udzielanie Komunii św.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Refleksja:  „Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was 
uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”. 

Czym jest nadzieja, którą mamy uzasadniać, skąd rodzi się w nas czyste sumie-
nie, na czym polega przyprowadzenia do Boga? Nie o abstrakcyjną teologię chodzi świę-
temu Piotrowi, ale o takie poznanie Chrystusa, które przemienia nasze życie, staje się 
treścią codzienności. (…). Piotr Apostoł stawia mi pytanie o moją nadzieję. Czy ja w ogóle 
ją mam? Czy potrafię o niej mówić? Czy wiem, na jakim doświadczeniu jest ona ufundo-
wana? Jak wygląda moje doświadczenie bycia doprowadzonym przez Chrystusa do Bo-
ga? Nie chodzi o teologicznie przemądrzałe odpowiedzi, ale o zrozumiałe dla dziecka 
odpowiedzi na takie choćby pytania: „Tato, po co chodzimy do Kościoła?”, „Dlaczego się 
modlimy?”, „Co Jezus nam da?”. 

 

Uzasadnienie nadziei jest niezbędne w obliczu chorób, porażek, ataków ze strony innych, 
zgorszenia własnym grzechem i słabością, kolejnego pominięcia przy awansach w pracy, 
śmierci bliskich. W obliczu takich wydarzeń świat jest bezradny, bowiem proponuje bycie 
zawsze po stronie zdrowych, krzywdzących, zwycięskich, zadowolonych z siebie. Chrze-
ścijańska nadziej prowadzi zaś do Chrystusowego zwycięstwa tam, gdzie po ludzku jest 
tylko przegrana. Świat nie potrafi tego zrozumieć, a ci, którzy zawiedli się na światowych 
propozycjach-ideologiach pragną naszego, chrześcijańskiego świadectwa o nadziei, która 
pozwala trwać po stronie przegranych (dla świata) i nie przeklinać swego losu lecz błogo-
sławić Boga i trwać w szczęśliwej wdzięczności wobec Niego.   

ks. Maciej Warowny 
 
Na wesoło: 
 - Mamo! – woła ośmioletnia Basia. – Mówiłaś mi, że Pan Bóg jest w niebie, a nasza 
siostra katechetka powiedziała, że Bóg jest w kościele. Gdzie więc jest naprawdę? 
Mama, niezbyt biegła w teologii, po chwilowym zakłopotaniu taką znalazła odpowiedź: 
 - Widzisz, stałe mieszkanie Bóg ma w niebie. W kościele zaś ma ambasadę, w której 
załatwia ludzkie sprawy. 
 
Opowiadanie pt.:  Nie przewidzisz 
Na wsi mieszkał pewien starszy pan. Miał on wnuka, który co roku przyjeżdżał do dziadka 
na wakacje. Również i tego lata, w dniu, w którym dzieci odbierały swoje świadectwa, u 
pana Jana pojawił się wieczorem mały Krzyś. Niósł ze sobą wielki plecak, a w nim 
wszystkie niezbędne rzeczy - ubrania, przybory do mycia i oczywiście wędkę, gdyż 
ogromnie lubił łowić ryby. 
- O! Jesteś, Krzysiu! Wejdź! - Ucieszył się dziadek - Właśnie przygotowywał sobie kolację. 
Mieszkał sam, jego żona zmarła kilka lat temu. Zawsze z wielkim utęsknieniem czekał na 
wnuka, który dawał mu wiele radości. 
- Opowiadaj, jak w szkole - zaczął, kiedy zasiedli już do stołu. 
- Dobrze, mam całkiem dobre stopnie, rodzice są zadowoleni. 
- Cieszę się, warto się uczyć. 
- Dziadku, powiedz mi, gdy byłeś na wojnie, to podobno trafiłeś do niewoli? 
- Tak, pod koniec wojny z całym oddziałem partyzantów wpadliśmy w zasadzkę. Próbowa-
liśmy się bronić, dwóch naszych kolegów wtedy zginęło, ale w końcu musieliśmy się pod-
dać. Skończyła się nam amunicja. 
- Bardzo was męczyli w niewoli? 
- Byliśmy głodzeni i bici, ale jak widzisz, przeżyłem i miewam się całkiem nieźle. 
- A nie mogliście przewidzieć, że wpadniecie w pułapkę? 
- Widzisz, nie wszystko można w życiu przewidzieć, ale wszystko można przetrwać. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o *9.00 – 10.15. 

17 – 23 maja 32. Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36;   9, 11, 15.  
24 – 30 maja 33. Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;  6, 8, 10, 12a, 14. 

Dziękuję osobom z Rejonu 31.  (Wierzbowa 13, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29)   
za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego. 
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