
Rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę  
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego - 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 
 

 XVIII Niedziela Zwykła – „Cudowne rozmnożenia chleba są zapowiedzią  
obfitości jedynego Chleba - eucharystycznego” 

 Słowo Boże: Iz 55,1-3; Rz 8,35-39; Mt 14,13-21 
 

Nie zawsze trzeba oczekiwać pomocy od innych, 
ale trzeba być gotowym dzielić się z innymi. Dzielić się tym, 
co posiadamy, choćby nawet w niewielkiej ilości. Szczere 
dzielenie się z innymi może wydać plon wielokrotny, nawet 
tysiąckrotny. Dlatego według własnych możliwości powinni-
śmy przyczyniać się, aby bliźnim żyło się lepiej, a Bóg za-

troszczy się o to, aby ta pomoc była skuteczna i rozszerzała się. Dzieląc się z naszymi 
braćmi – tymi obok nas dzielimy się z Chrystusem. „Któż nas może odłączyć od miłości 
Chrystusowej? (Rz 8,35).       Piotr Blachowski 

 

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 1. niedziela miesiąca, dzień modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.       
    Po zakończeniu Mszy św. adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakra-

mencie Ołtarza. Zapraszam do wspólnej modlitwy.  
3. Dzisiaj o godz. 15.00 różaniec, błog. sakramentalne i zmiana tajemnic różańcowych. 
4. Dzisiaj można, pod zwykłymi warunkami, zyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”. 
   Nazwa pochodzi od małego kościółka znajdującego się wewnątrz bazyliki  

NMP Anielskiej niedaleko Asyżu.  
5. Dzisiaj odpust w Przyworach. Suma o godz. 11.00, nieszpory o godz. 16.00. 
6. W czwartek w liturgii Kościoła obchodzić będziemy święto Przemienienia Pańskiego.  
   Msza św. o godz. 7.00 i 18.00. 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. 
    W czwartek: od godz. 17.00 – 18.00: Godzina Święta, o 18.00 – Msza św. 
    W piątek: Msza św. o godz. 7.00 i 18.00 
                      Koronka do Bożego miłosierdzia – godz. 15.00 i adoracja (do godz. 15.30).      
8. Odwiedziny chorych z Komunią św. w piątek od godz. 8.00. 
9. Spowiedź św.: 30 min. przed Mszą św., w czwartek od godz. 17.00 – 17.50,  
                             w piątek od godz. 17.00 – 17.55, a w sobotę 17.00 – 17.30.  
10. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej. 
11. Kolekta:  2 sierpnia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne 
                     6 i 9 sierpnia - na potrzeby parafialne. „Bóg zapłać” za wasze ofiary. 
12. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które społecznie pracowały w minionym 

tygodniu w kościele, w otoczeniu kościoła i Domu Parafialnego.  
13. 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.  

 

 

Walka o tlen dla Peru. W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa  
w Ameryce Południowej i jej tragicznymi skutkami m.in. dla mieszkańców Peru, lokalni 
misjonarze z Polski przyłączają się do „Walki o tlen” mającej na celu zmobilizowanie władz 
lokalnych, inwestorów i obywateli, a także ludzi dobrej woli na całym świecie i pozyskanie 
generatorów tlenu medycznego dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Wsparcie 
materialne można przekazać na konto Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Steblowie:  
Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 59 8884 0004 2001 0000 7360 0001. 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Członki Ciała mistycznego Chrystusa są wyposa-
żone i ozdobione własnym rozumem i wolą (…). Należy więc stanowczo stwierdzić, że 
Odkupienie, które samo w sobie jest dziełem od naszej woli niezależnym, wymaga jednak 
wysiłku duszy naszej, byśmy mogli osiągnąć zbawienie wieczne” (Pius XII). 
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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. 18.30 i w sobotę o *8.45 – 10.00. 
  2 – 8 sierpnia 43. Przyjacół Schongau  1, 3, 3a, 5, 7;   2a, 2. 
 9 – 15 sierpnia 44. Przyjaciół Schongau  9, 11, 17;       10, 14, 18. 
Dziękuję osobom z Rejonu 42 (Krapkowicka 102, 106, 108, 112, 114. 

Wąska  2, 6;   3, 3a, 5.) za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego. 
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Złota myśl tygodnia: „Szczęście jest nieodłączne od ofiarowywania siebie innym”. 
                                                                                                                 (Cesare Pavese) 
                                                                                                             

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 Bernadetę Barcz  
                                                                           (w miesiąc po śmierci). 
 

     Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

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

 

Poniedziałek (3. VIII) – dzień powszedni                                  

 

         6.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: *7.00 – za + siostrę Helenę Woźnica  
                                               (w 30 dzień po śmierci – od siostry Teresy). 
 

 

Wtorek (4. VIII) – św. Jan Marii Vianneya, prezbitera                    

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + męża i ojca Joachima Cebula, jego rodziców Marię i Eryka 
                   oraz + siostrę Beatę Kaizik. 
 

 

Środa (5. VIII) – dzień powszedni 

 

        6.30 – różaniec i spowiedź św.         6.55 - Modlitwa do św. Józefa 
M.: *7.00 – za ++ męża Ernesta Moik, syna Zygfryda, rodziców, 3 siostry, 3 braci  
                  i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

 
Na wesoło:  W restauracji: 

- Czy jest dzika kaczka? 
- Nie, ale dla pana możemy rozwścieczyć domową . 

 
 

 

Czwartek (6. VIII) – Święto Przemienienia Pańskiego  
                                     (1. czwartek miesiąca)         

                      6.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: *7.00 – za ++ Stefana Bomba i jego żonę Bertę. 
 

                      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + ojca i męża Józefa Mocza (z ok. 6 r. śmierci).                   

 

Piątek (7. VIII) – 1. piątek miesiąca    

        6.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: *7.00 – o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących   

w niebezpieczeństwie śmierci, za zmarłych, za personel medyczny, 
za rządzących i wszystkie służby oraz wolontariuszy. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 

    

     8.00 - odwiedziny chorych z Komunią św. (zgodnie z decyzją Ks. Biskupa - wyłącznie  
            na ich wyraźną prośbę i za zgodą ich najbliższych – proszę wcześniej o kontakt). 

 
 

 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30)              
       17.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: 18.00 – za + brata Mieczysława Wolskiego i za jego + siostrę Dorotę. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne            \ 

 
 

Sobota (8. VIII) –  św. Dominika 

       7.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za + męża i ojca Reinholda Sobota (w miesiąc po śmierci). 

                               

                    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 ++ koleżanki Krystynę Szyszko i Weronikę Torka. 

 

 

XIX Niedziela Zwykła – 9 VIII 2020 r.            (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)   
 

                 7.30 – 7.55: spowiedź św. 
                 7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  8.00 – za + męża i ojca Huberta Sapok, ++ rodziców Juliannę   
 i Ryszarda Woźnica, siostry Helenę i Gertrudę, brata Huberta,       
++ z pokrewieństwa Woźnica i Sapok oraz dusze w cz. cierpiące. 

      
 

                10.00 – 10.25: spowiedź św. 
                10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + Mieczysława Wolskiego  (od sąsiadów). 
 
 

          15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
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