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

XV Niedziela Zwykła – „Eucharystia zasiewa ziarno nadziei  
w codzienne obowiązki uczniów” 

 

 Słowo Boże: Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23 
 

 

Aby objawiła się życiodajna moc Słowa Bożego, aby był owoc, 
konieczne są dwa czynniki: czas i odpowiednie warunki do 
wzrostu. Słowo wymaga posiania w glebę życia. A potem trzeba 
podlewać zasiew codzienną modlitwą, wystawiać się na słońce 
Bożej łaski, czyli korzystać z sakramentów, zwłaszcza z Eucha-

rystii. Posiane ziarno wymaga regularnego odchwaszczania, czyli spowiedzi. Konieczna 
jest wreszcie cierpliwość. (…).  

Bóg nie tylko umie czekać, ale ponadto jest niezwykle hojny w inwestowaniu  
w nas. Jeśli po stronie Boga jest tak niezwykła hojność w dawaniu, to po stronie człowieka 
powinna pojawić się hojność w przyjmowaniu. Im więcej łaski, światła wejdzie w Twoje 
życie, tym większe będą owoce. A jeśli pozostaniesz zamknięty, nieufny wobec darów 
Boga, stracisz nawet to, co w tej chwili wydaje ci się twoją zdobyczą, sukcesem, „wypra-
cowanym” szczęściem.      ks. Tomasz Jaklewicz 

 

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 XV Niedziela Zwykła. Msze św. o godz.: 8.00 i 10.30. 
    Po Mszy św. modlitwa za kierowców i pobłogosławienie pojazdów. 
    O godz. 15.00 – różaniec i Litania za zmarłego Reinholda Sobota. 
3. W poniedziałek dzień fatimski: 19.00 – 19.25: spowiedź św., 19.30 – różaniec fatimski 
                                                20.00 - Msza św. w intencjach zbiorowych  
                                      Po Mszy św. procesja ze świecami  i błog. sakramentalne. 

4. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30). 
5. W sobotę: 17.00 – 18.00:  adoracja Pana Jezusa.  
6. Spowiedź św. w tym tygodniu:  zasadniczo 30 min. przed Mszą św.  
                     Dodatkowo: poniedziałek: 19.00 – 19.25, wtorek: 10.30 – 10.55, 
                                         piątek: 18.30 – 19.30, sobota: *16.30 – 17.45 (będzie 2 księży).  
7. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej. 
8. Kolekta:  19 lipca – na budowę Domu Parafialnego 
                   12 lipca - na potrzeby parafialne. 
    Zbiórka do puszki: 12 i 25 lipca - na wsparcie misjonarzy. 
9. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, po Mszy św., w zakrystii kościoła. 
10. Zapraszam do prac porządkowych przed odpustem w sobotę od godz. 9.00 do 10.30. 
11. W przyszłą niedzielę uroczystość odpustowa w naszej parafii.  
   Suma, w której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ks. Krzysztof Konieczny z Byto-

mia, rozpocznie się o godz. 11.00. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. 
Odpust, to szczególny dzień i wyjątkowa liturgia. To nasze wspólne dziękczynienie Panu 
Bogu i naszym Świętym Patronom. Postarajmy się wziąć udział w tej liturgii,  
będąc w stanie łaski uświęcającej. Po sumie wyruszymy w procesji eucharystycznej  
wokół kościoła. Zapraszam dziewczęta do sypania kwiatów, młodzież do sztandarów, 
dorosłych do niesienia figury MB Fatimskiej i obrazu św. Anny. Ojców Dzieci Maryi i LSO 
proszę o niesienie baldachimu. 
Nieszpory odpustowe będą o godz. 15.00.   

12. Dziękuję osobom, które w poniedziałek pracowały „przy kościele”: Jan Duczek, Józef 
Malkusz, Hubert Sznajder, Piotr Trzerwa, Gerard Wicher, Antoni Wicher i Anna Wolska, 

13. Dziękuję Różom Różańcowym, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, LSO, Mariankom, 
szafarzom, chórowi i wszystkim obecnym na Mszy św. w czwartek i w sobotę, za życze-
nia urodzinowe, modlitwę, kwiaty i ofiarowane prezenty. 

   Wszystkie otrzymane pieniądze przekazane zostały na wsparcie konta Budowa Domu 
Parafialnego (trwają prace wewnątrz i budowana jest kanalizacja deszczowa).  

14. 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 odpust).  
                  Wyjście sprzed naszego kościoła o godz. 6.00 (zmiana godziny).  
                  Powrót (wyjście z Góry św. Anny) o godz. 15.00 (po nieszporach). 

 

Nr 28 
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12. VII 2020 r. 

 

     
 

Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

  8 ( środa) – 7.00 22 (środa) – 7.00 
17 (piątek) – 18.00 29 (środa) – 7.00 
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Tym rodzinom, które złożyły już ofiarę (osobiście lub przelewem bankowym) 
na budowę Domu Parafialnego (salka, biuro i mieszkanie) - serdecznie dziękuję. 

Wszelkie wpłaty na konto parafialne są mile widziane. 
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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Złota myśl tygodnia: „Wyrażenie „katolik świecki” to określenie niefortunne. Trzeba   
        mówić o człowieku uświęconym przez sakramenty, powołanym do świętości”. 
                                                                              (sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński) 
                                                                                                             

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. 

 

      15.00 - różaniec i Litania za zmarłego Reinholda Sobota. 
 

 

Poniedziałek (13. VII) – śś. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta                                  

  

M.: *7.00 – …………………………………………………………. (intencja wolna). 
 

                Dzień fatimski:  19.00 – 19.25: spowiedź św. 
19.30 – różaniec fatimski 
20.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:  
             w intencjach przez was podanych (napisanych na kartce):  
……………………………………………………………………………… .      

 
 

Po Mszy św. procesja ze świecami  i błog. sakramentalne. 
 

 

Wtorek (14. VII) – dzień powszedni                    

           10.30 (w kaplicy) – różaniec i Litania za zmarłego 
       11.00 (w kaplicy) - rozpoczęcie liturgii pogrzebowej i procesja do kościoła.  
 ok. 11.10 - Msza św. za zmarłego Reinholda Sobota. 
 

       17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + Gertrudę Beer, jej ++ rodziców Jadwigę i Jozefa Borys 
                   i + córkę Irmgard Gabor. 
 

 

Środa (15. VII) – św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła 

 

        6.30 – różaniec i spowiedź św.         6.55 - Modlitwa do św. Józefa 
M.: *7.00 – za ++ teściów Henryka i Katarzynę (3). 
 

Czwartek (16. VII) – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 
     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 – za + Piotra Łabińskiego (od Martyny z rodziną).                  

 

Piątek (17. VII) – dzień powszedni    

 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30)              
       17.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: 18.00 – ……………………………………………………….….. (intencja wolna). 
       *18.30 – 19.30: spowiedź św.      \ 

 

Sobota (18. VII) –  św. Szymona z Lipnicy, prezbitera 

       7.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.                    
             

     *16.30 – 17.45: spowiedź św. 
                    17.00  -  18.00: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.45: adoracja w ciszy) 
        17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
 M.: 18.00 – 1. Za + Jerzego Malik (od sąsiadów) 
                    2. Za + Józefa Kaczmarka (w 1. r. śmierci). 

       

 

Niedziela – 19 VII 2020 r.     
Odpust parafialny ku czci św. Anny i św. Joachima                             

                     7.30  – 7.55: spowiedź św. 
M.: 8.00 – za ++ rodziców Wiktorię i Henryka Ralla,  
   brata Ernesta, ciocie Agnieszkę i Emmę i ++ z pokrewieństwa. 
 
 

                 10.00 – 10.55 – spowiedź św. 
M: *11.00 – Suma odpustowa (ks. Krzysztof Konieczny):  

   1. W intencji mieszkańców naszej Parafii i przybyłych gości, z podz. za o. łaski  
       z prośbą o Boże błog. oraz opiekę św. Anny i św. Joachima. 
   2. Za ++ Marię, Jana i Bernarda Boronczyk, ich rodziców i rodzeństwo. 

 

Procesja eucharystyczna, Te Deum  i błog. sakramentalne 
     

      15.00 – nieszpory z uroczystości odpustowej i błog. sakramentalne. 

 

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

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

19 – 25 lipca  41. Krapkowicka 119, 121, 127, 129, 133, 135, 137. 
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