
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   

                                       
       

Biuro Parafialne: 47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 102 (zakrystia kościoła) 
Telefon.:  kom.: 507–017–858,  e-mail: stasieko@interia.pl 
Adres strony internetowej:  www.parafiakarlubiec.pl  

 

 

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

 Uroczystość św. Anny 
głównej patronki diecezji opolskiej 

 

 Słowo Boże: 2 Sm 7,1-11; Hbr 11,1-13; Mt 13,16-17 
 

Na Górze Świętej Anny ta centralna prawda dziejów zbawienia uwy-
datnia się w sposób szczególny: „Niewiasta”, która zrodziła Syna 
Bożego, znajduje się, wraz z tym Synem, w objęciach swojej własnej 
matki: świętej Anny. Wyraża się to w postaci świętej Anny Samo-
trzeciej, która w centralnym sanktuarium Śląska i Opolszczyzny,  
o sto lat zaledwie młodszym od Jasnej Góry, od pięciu stuleci dozna-
je szczególnej czci - i otoczona jest miłością pokoleń. 

Ta miłość i cześć kieruje się w stronę tajemnicy Wcielenia. Wiemy dobrze z Ewangelii 
świętego Mateusza i świętego Łukasza, że Syn Boży, stając się za sprawą Ducha Święte-
go człowiekiem w łonie Dziewicy z Nazaretu, ma równocześnie swoją ludzką genealogię. 
Genealogie ewangelistów wymieniają przede wszystkim męskich przodków Jezusa Chry-
stusa. W postaci świętej Anny Samotrzeciej uwydatnione jest przede wszystkim macie-
rzyństwo: Matka - i matka Matki. Syn Boży stał się człowiekiem dlatego, że Maryja stała 
się Jego Matką. Ona sama zaś nauczyła się być matką od swojej matki. 
Kult świętej Anny zostaje włączony poprzez genealogię macierzyństwa w samą tajemnicę 
Wcielenia. Zostaje on wprowadzony do tej „pełni czasów”, która nastąpiła wówczas, gdy 
„Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z Niewiasty”. 
Postać świętej Anny Samotrzeciej uzmysławia nam, jak Syn Boży stał się człowiekiem  
z Ducha Świętego, a równocześnie poprzez genealogię ludzkich pokoleń. Niech ta postać 
będzie dla was, drodzy bracia i siostry, stałym źródłem natchnienia w życiu codziennym,  
w życiu rodzinnym i społecznym. Przekazujcie sobie wzajemnie, z pokolenia na pokolenie, 
wraz z modlitwą, całe duchowe dziedzictwo życia chrześcijańskiego.    św. Jan Paweł II 

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 uroczystości odpustowe na Górze św. Anny.  
    O godz. 6.00 rozpocznie się piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny.  
    Powrót po nieszporach (wyruszymy o godz. 15.00). Łączmy się w modlitwie. 
3. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30). 
4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca: 
     godz. 8.00 - Msza św. i modlitwa do Matki Bożej 
      godz. 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:  26 lipca - na potrzeby parafialne 
                     2 sierpnia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne. 
8. Osoby, które społecznie pracowały w minionym tygodniu, w obrębie kościoła i Domu 

Parafialnego: Anna Wolska, Alicja Tutak, Agnieszka i Andrzej Jania, Bernard Smiatek, 
   Hubert Sznajder, Teresa i Gerard Wicher i Zygmunt Łątka.  

Serdecznie dziękuję za wykonaną pracę. 
   Serdecznie dziękuję tym ministrantom i lektorom, którzy do tej pory, w czasie wakacji, 

podjęli tygodniową służbę przy ołtarzu: Są to Dawid Gala i Karol Skałecki. 

 

9. Od wielu już lat Księża Biskupi zwracają się do nas z prośbą, by w miesiącu sierpniu 
 podjąć postanowienie abstynencji od napojów alkoholowych.  

   Jest to „forma wynagrodzenia za grzechy pijaństwa i środek budzenia sumienia”.  
Jest to znak solidarności ze wszystkimi ofiarami pijaństwa i alkoholizmu, konkretne 
wsparcie dla słabych, świadectwo dla innych, oraz wzmocnienie swojej woli w dążeniu 
do świętości. Zachęcam do podjęcia tego dzieła w całym miesiącu, albo przez czas krót-
szy (według uznania). Niech to będzie jednak wyrzeczenie, ofiara przez nas podjęta, 
gest miłosierdzia w trosce o innych.  

 

10. 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. 

 

Nr 30 
(585) 

26. VII 2020 r. 

 

     
 

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 o *8.45 – 10.00. 

26 – 1 sierpnia 42. Krapkowicka 102, 106, 108, 112, 114. 
Wąska  2, 6;   3, 3a, 5. 

  2 – 8 sierpnia 43. Przyjacół Schongau  1, 3, 3a, 5, 7;   2a, 2. 
Dziękuję osobom z Rejonu 41.   (Krapkowicka 119, 121, 127, 129, 133, 135, 137) 

za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego. 
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Złota myśl tygodnia: „Szczęście, które posiadasz jest jak ziarno;  
                                  szczęście, które dzielisz - to kwiat”.  (przysłowie angielskie) 
                                                                                                             

M.: 18.00 – za ++ Martę Mispel, 2 mężów, ++ z  pokrewieństwa Mispel i Blacha. 
 

Modlitwa za kierowców i pobłogosławienie pojazdów 

 

Uroczystość św. Anny – 26 VII 2020 r. 
(33. rocznica konsekracji naszego kościoła) 

              

6.00  – rozpoczęcie pieszej pielgrzymki na Górę Św. Anny.                 

           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.  

 

 

Poniedziałek (27. VII) – św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny                                  

 

         6.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: *7.00 – za + syna Andrzeja Kochanowskiego (w miesiąc po śmierci). 
 

 

Wtorek (28. VII) – dzień powszedni                    

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Jana i Marię Malek, siostrę Teresę, brata Gerarda,  
                   bratowe Annę i Bertę. 
 

 

Środa (29. VII) – św. Marty 

 

        6.30 – różaniec i spowiedź św.         6.55 - Modlitwa do św. Józefa 
M.: *7.00 – przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
                  o wsparcie w zbliżających się rozprawach. 
 

 

Czwartek (30. VII) – dzień powszedni         

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – w intencji rodziny Róży Skowronek z podz. za o. łaski, 
                    z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.                    

 

Piątek (31. VII) – św. Ignacego z Loyoli, prezbitera    

 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30)              
       17.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: 18.00 – przez wstawiennictwo Matki Bożej Leśniowskiej  
                   z prośbą o pomoc dla Urszuli w szczęśliwym rozwiązaniu.      \ 

 

P a p i e s k a  i n t e n c j a  e w a n g e l i z a c y j n a  n a  s i e r p i e ń  2 0 2 0  r . :  
„Za wszystkie osoby, które pracują i żyją na morzu,  

łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny”. 
 

 

Sobota (1. VIII) –  św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. 
                                1. sobota miesiąca 

       7.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za + męża i ojca Eryka Gebauer i ++ z pokrewieństwa. 

           Modlitwa i Litania do Niepokalanego Serca Maryi                    

                    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 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog.  
              i opiekę Matki Bożej dla Doroty i Andrzeja Halskich i dzieci z rodzinami. 

 

 

XVIII Niedziela Zwykła – 2 VIII 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 Stanisława Prusko,  
                 męża Klausa Bekiesch, teściów i szwagra Ryszarda. 

      

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

                10.00 – 10.25: spowiedź św. 
                10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + żonę mamę, siostrę, babcię Berndetę Barcz 
                                                                  (w miesiąc po śmierci). 
 

     Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

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

 

Na wesoło:  Modlitwa dziecka:  „Dziadek umarł wczoraj i jest już w drodze do Ciebie.  
Proszę, bądź dla niego miły, mów nieco głośniej, bo niedosłyszy i posadź między miłymi 
paniami, bo wtedy zawsze jest w dobrym humorze”. 
 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii:  „Należy trzymać się tego, że Sakramenty i Ofiara 
ołtarza zawierają w sobie wewnętrzną siłę, gdyż są to czynności Chrystusa samego, któ-
re łaskę Boskiej Głowy przekazują i rozdzielają członkom Ciała Mistycznego. Jednakże, 
aby one mogły osiągnąć należyty skutek, nieodzownie musi dołączyć się należyte uspo-
sobienie naszej duszy. I tak Paweł Apostoł, o ile chodzi o Eucharystię, upomina: „niechaj 
tedy doświadcza samego siebie człowiek, a tak niech je z chleba tego i z kielicha pije” 
(Pius XII). 
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