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

Odpust Parafialny – „Chrustus najpełniej działa w celu przemiany człowieka 
w Eucharystii” 

 

 Słowo Boże: Mdr 12,13-19; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43 
 

O wy obojga święci małżonkowie, 
Joachimie i Anno, 

proście za mnie i mojego męża (moją 
żonę), aby nam Bóg udzielił przez wasze 
zasługi łaski, żyć wspólnie w prawej mał-
żeńskiej jedności i czystości, jak wy ze 
sobą żyliście, dając wszystkim małżon-
kom prawdziwy przykład.  
O święty Joachimie i święta Anno, za-
chowajcie mnie i mojego męża (moją 
żonę) od wszelkiej niewierności, niechęci, 

zwady i niezgody i pokus złego nieprzyjaciela, jako też od każdej pychy i od 
niemiernej pożądliwości do tego świata, i uproście nam poufałą, czystą miłość, 
nierozłączną jedność i pomoc Boską, postępować według waszego przykładu  
i przynosić prawdziwe owoce Bogu podobającego się małżeństwa. Amen. 

 

 
 

Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom składam serdeczne życzenia. 
Niech św. Anna i św. Joachim orędują za Wami każdego dnia,  

byście cieszyli się obfitością Bożych łask.  
Niech dzisiejsze świętowanie będzie czasem rodzinnych spotkań i odpoczynku. 

Szczęść Boże. Ks. proboszcz 

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 uroczystość odpustowa w naszej parafii.  
   Suma, w której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ks. Krzysztof Konieczny  

z Bytomia, 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 św. Anny. Ojców Dzieci Maryi i LSO proszę 
o niesienie baldachimu. Nieszpory odpustowe będą o godz. 15.00.   

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. zasadniczo 30 min. przed Mszą św.  
6. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej. 
7. Kolekta:  19 lipca – na budowę Domu Parafialnego 
                   26 lipca - na potrzeby parafialne. 
8. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, po Mszy św., w zakrystii kościoła. 
9. W przyszłą niedzielę uroczystości odpustowe na Górze św. Anny.  
    O godz. 6.00 (w naszym kościele) rozpocznie się piesza pielgrzymka na Górę Św. 

Anny. Serdecznie zapraszam. Powrót po nieszporach (wyruszymy o godz. 15.00). 
10. Dziękuję osobom z Rejonu 40, rodzicom dzieci komunijnych, zakrystianom i innym 

osobom. Dziękuję za przywiezienie brzózek, skoszenie trawy, pielęgnację kwiatów  
i krzewów wokół kościoła i w kościele, udekorowanie figur, zawieszenie flag, generalne 
posprzątanie kościoła i zakrystii, umycie okien, przygotowanie prezbiterium i ołtarza.  

11. Dziekuję Robertowi Wancke za wykonanie kanalizacji deszczowej Domu Parafialne-
go. Dziękuję za poświęcony czas i sprzęt budowlany.  

  Dziękuję Gerardowi Wicher i Antoniemu Wicher za pomoc i „prostowanie” chodników. 
12. Opolska Policja odnotowała w ostatnim czasie wzmożoną aktywność przestępców 

dokonujących oszustwa na osobach starszych. Apelujemy o czujność i rozwagę.  
   Treść apelu znajduje się na tablicy ogłoszeń. 
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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. *17.00 i w sobotę o *8.45 – 10.00. 
19 – 25 lipca 41. Krapkowicka 119, 121, 127, 129, 133, 135, 137. 

26 – 1 sierpnia 42. Krapkowicka 102, 106, 108, 112, 114. 
Wąska  2, 6;   3, 3a, 5. 
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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: „Najpiękniej jest walczyć i zwyciężać, ale również dobrze jest  
                                  walczyć i szlachetnie przegrać”.          (Lucy Maud Montgomery) 
                                                                                                             

M.: 18.00 – za + Jerzego Malik (od sąsiadów). 

      

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. 

 

 

Poniedziałek (20. VII) – bł. Czesława, prezbitera, patrona Diecezji Opolskiej                                  

 

         6.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: *7.00 – za + Kazimierza Pajora (1 – od uczestników pogrzebu). 
 

M.: 18.00 – w intencji budowniczych naszego kościoła – o zbawienie wieczne dla     
                   zmarłych, o Boże błogosławieństwo dla żyjących.  

Po Mszy św. procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych 
 

 

Wtorek (21. VII) – dzień powszedni                    

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Marię i Klemensa Kasiura,  
                   2 braci, ++ z pokrewieństwa Kasiura i Kowalski. 
 

 

Środa (22. VII) – św. Marii Magdaleny 

 

        6.30 – różaniec i spowiedź św.         6.55 - Modlitwa do św. Józefa 
M.: *7.00 – za + Kazimierza Pajora (2 – od uczestników pogrzebu). 
 

 

Czwartek (23. VII) – św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy         

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 (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 dzieci i młodzieży 
11) o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących  w niebezpieczeństwie 

śmierci, za zmarłych, za personel medyczny, za rządzących i wszystkie służby  
      i wolontariuszy 
12) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
13) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).                  

 

Piątek (24. VII) – św. Kingi, dziewicy    

 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30)              
       17.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Gertrudę i Jerzego Jarosz,  
                  ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.     \ 

 

Sobota (25. VII) –  św. Jakuba Apostoła 

       7.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za ++ rodziców Zofię i Jerzego Furgol, męża Karola,  
                 2 braci Wilhelma i Pawła, 2 siostry Marię i Martę.                    

                    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 ++ Martę Mispel, 2 mężów, ++ z  pokrewieństwa Mispel i Blacha. 
 

Modlitwa za kierowców i pobłogosławienie pojazdów 

 

 

XVI Niedziela Zwykła – 26 VII 2020 r.    (33. rocznica konsekracji naszego kościoła) 
              

Godz. 6.00 (w naszym kościele) – rozpoczęcie pieszej pielgrzymki na Górę Św. Anny.  
(Trasa: ul. Kamienna, kapliczka na Bagnach, Wygoda, Jasiona, Oleszka). 

Przed wyruszeniem w drogę proszę sprawdzić temperaturę ciała.  
Proszę zabrać ze sobą maseczkę i środek dezynfekujący.                

                  7.30  – 7.55: spowiedź św. 
M.: 8.00 – za ++ córkę Agnieszkę Sówka i męża Mieczysława Kurp. 
 
 

                 10.00 – 10.25 – spowiedź św. 
M: 10.30 – w int. Martyny Ficek (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.  
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