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

XIV Niedziela Zwykła – „Poznanie Chrystusa prowadzi do komunii” 
 

 Słowo Boże: Za 9,9-10; Rz 8,9-13; Mt 11,25-30 
 

 

Pismo Święte pokazuje nam obraz pokornego Jezusa. 
Tego, o którym powie Zachariasz, że idzie do ciebie, sprawiedli-
wy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu 
oślicy (Za 9,9). To Jezus ciągle zatroskany o nas: „wszędzie 
pozostawił przykłady swego miłosierdzia” (św. Grzegorz Wielki). 
Nawet w momencie swojej śmierci troszczy się o tych, którzy Go 
otaczają. Oddaje siebie z miłości. On bowiem jest ofiarą prze-
błagalną za nasze grzechy. Pokorny pozostaje z nami w Komu-
nii Świętej.  

Pokora nie tylko nie poniża człowieka, ale czyni go prawdziwym, autentycznym. Pokorny 
to ten, który chodzi po ziemi, kto twardo trzyma się ziemi, kto nie ulega zmieniającym się 
modom, nie wbija się w pychę z powodu pochwał. Ciągle powtarza sobie jak św. Paweł: 
„Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś 
nie otrzymał?” (1 Kor 4,7).      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. Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są 
rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.  

2. Dzisiaj XIV Niedziela Zwykła. Msze św. o godz.: 8.00 i 10.30. 
    O godz. 15.00 – różaniec, błog. sakramentalne i zmiana tajemnic różańcowych 
3. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30). 
4. W sobotę: 17.00 – 17.45:  adoracja Pana Jezusa.  
5. Spowiedź św. w tym tygodniu: od poniedziałku do piątku: 30 min. przed Mszą św., 
      w sobotę: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 17.30,  
      w niedzielę 7.30 – 7.55 i 10.00 – 10.25. 

6. Kolekta:  5 lipca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.  
                  *9 i 19 lipca – na budowę Domu Parafialnego 
                  12 lipca - na potrzeby parafialne. 
7. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, 

po Mszy św., w zakrystii kościoła. 
8. Tym, którzy złożyli już ofiarę (osobiście lub 

przelewem bankowym)  na budowę Domu 
Parafialnego - serdecznie dziękuję. Wszel-
kie wpłaty na konto parafialne są mile wi-
dziane. 

9. Dziękuję osobom, które pracowały „przy kościele” w minionym tygodniu.  
    Zapraszam do pracy przy krzewach wokół kościoła (przycinanie) jutro od godz. 8.00. 
10. W przyszłą niedzielę (wcześniej ze względu na odpust) po Mszy św. modlitwa  

   za kierowców, pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów.  
11. Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św. 
     Wolne intencje Mszy św. w lipcu:      
 
 

 
 
 
 
 

 

Kalendarium na lipiec: 
 

12 lipca po Mszy św. o godz. 8.00 i 10.30 oraz 25 lipca po Mszy św. o godz. 18.00 –  
     modlitwa za kierowców, pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów.  
19 lipca - odpust parafialny.   Suma o godz. 11.00, nieszpory o godz. 15.00. 
20 lipca – Msza św. za ++ parafian. Procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych. 
26 lipca - 33. rocznica konsekracji naszego kościoła.  
26 lipca – piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny (na uroczystości odpustowe).  
                  Wyjście sprzed naszego kościoła o godz. 5.30.  
                  Powrót (wyjście z Góry Św. Anny) o godz. 15.00 (po nieszporach). 
 

Na wesoło: Mama pyta się Jasia:  
- Dlaczego masz mokre włosy? 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

  8 ( środa) – 7.00 19 (niedziela) – 11.00 
16 (czwartek) - 18.00 22 (środa) – 7.00 
17 (piątek) – 18.00 27 (poniedziałek) – 7.00 
18 (sobota) – 18.00 29 (środa) – 7.00 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o *8.45 – 10.00. 
  5 – 11 lipca 39. Krapkowicka  78, 84, 88, 88a, 94. 

12 – 18 lipca 40. Krapkowicka  93, 95, 97, 101, 103, 103a, 107,  
                                                109, 111, 113. 

Dziękuję osobom z Rejonu 38 za pełnienie dyżuru w minionym tygodniu. 
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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   

Serdecznie dziękuję za złożone ofiary i wpłaty na konto parafialne. 
                                       
       

 

Msze św. w lipcu i sierpniu: 
- w niedzielę: 8.00 i 10.30   
- w poniedziałek i środę: *7.00 
- we wtorek, czwartek i piątek: 18.00 
- w sobotę: 8.00 i 18.00 
 
  
 

mailto:stasieko@interia.pl
http://www.parafiakarlubiec.pl/


- Bo całowałem ryby na dobranoc. 
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Złota myśl tygodnia: „Im się jest szczęśliwszym, tym mniej uwagi poświęca się  
                                 własnemu szczęściu’.     (Alberto Moravia). 
                                                                                                             

M.: 18.00 – w int. Jarosława Bauer (z okazji 50. r. urodzin) z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.          (TD)  

19.00 – katecheza chrzcielna 
 

 XIV Niedziela Zwykła – 5. VII 2020 r.    (adoracja Pana Jezusa)   
 

   7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny. 
   7.30 – 7.55: spowiedź św. 
   7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  8.00 – za ++ rodziców Annę i Franciszka Gabrielczyk, Reginę  
           i Ryszarda Wicher, 3 braci, 2 bratowe i ++ z pokrewieństwa. 

      

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

       10.00 – 10.25: spowiedź św. 
       10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + Tomasza Wnękowicza (w 1. r. śm. - od żony Ilony i córki Julii). 
 

     Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
Chrzest św.: Marek Antoni Woźnica. 

 

          15.00 – różaniec, modlitwa o ustanie epidemii i błog. sakramentalne. 
                    Zmiana tajemnic różańcowych. 
 

 

Poniedziałek (6. VII) – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy                                  

  
 

         6.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: *7.00 – za + Władysława Grzegorzka. 

 

 

Wtorek (7. VII) – dzień powszedni                    

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + Mieczysława Wolskiego (od grupy dożynkowej). 
 

 

Środa (8. VII) – św. Jana z Dukli, prezbitera 

 

        6.30 – różaniec i spowiedź św.         6.55 - Modlitwa do św. Józefa 
M.: *7.00 – …………………………………………………………… (intencja wolna). 
 

 

Czwartek (9. VII) – dzień powszedni 
     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 Diecezjalnego Dzieła Modlitwy „Oremus”. 

M.: 18.00 – w int. ks. prob. Stanisława Kołodzieja (w dniu urodzin) z prośbą o Boże  
         błog. i opiekę Matki Bożej w pracy duszpasterskiej (z int. Róż Różańcowych).                  

 

Piątek (10. VII) – dzień powszedni    

 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30)              
       17.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: 18.00 – za + Władysława Grzegorzka.     \ 

 

Sobota (11. VII) –  św. Benedykta, opata, patrona Europy    

       7.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 8.00 – w int. ks. Stanisława Kołodzieja z podz. za o. łaski,  
                 z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej (z int. mamy i rodzeństwa).                    
             

   17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy) 
      17.00 – 17.30: spowiedź św.  17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
     17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za ++ teściów Mariannę i Franciszka Mnich i ++ z rodziny. 
 

       

XV Niedziela Zwykła – 12. VII 2020 r.    (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)   
 

      7.30 – 7.55: spowiedź św. 
       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  8.00 – za + Mieczysława Wolskiego (w miesiąc po śmierci). 
 

Modlitwa za kierowców,  
                         pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów. 

 

       10.00 – 10.25: spowiedź św. 
       10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + Henryka Jaszkowic, + Karola Wicher,  
                ++ pokrewieństwo Jaszkowic, Wicher i Prusko. 
 

Modlitwa za kierowców,  
                         pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów. 

 

 

Biskup Opolski, w dekrecie z 30 maja br., zniósł dyspensę ogólną od obowiązku uczest-
nictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji 
Opolskiej w niedziele i dni świąteczne (por. pkt. 1 dekretu).  
Z dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej nadal mogą korzystać:  
     (1) osoby w podeszłym wieku,  
     (2) osoby z objawami infekcji (w domyśle: objawami, które mogłyby sugerować  
      zakażenie koronawirusem, jak np. katar, kaszel, gorączka)  
     (3) ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem (por. pkt. 2). 

 

Uczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy św.,  
było i jest naszym przywilejem i zarazem obowiązkiem. 

Bracie i Siostro w Chrystusie Panu.  
Zapraszam Cię do uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.  

Każdy potrzebuje pokarmu dla duszy. Nie odcinaj się do Źródła! 
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