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

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

XX Niedziela Zwykła – „Wierzcie, że otrzymacie”
Słowo Boże: Iz 56,1-7; Rz 11,13-32; Mt 15,21-28

Jezus mówiąc: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom
a rzucić psom”, zachowuje się wręcz – powiedzielibyśmy –
niegrzecznie. Czy rzeczywiście tak jest? Warto zastanowić się,
czego Jezus chciał dokonać w życiu tej kobiety, używając tak
trudnych stwierdzeń. (…).
Co zatem takiego urzekającego było w odpowiedzi kobiety, że Jezus uznał jej
wielką wiarę? Ojcowie Kościoła wskazują, że mówiąc: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą
z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów” kobieta kananejska broni się, niejako
chcąc przekazać: „Owszem, moja miłość nie trafiała tam, gdzie powinna, bo za panów
mojego życia uznałam złych ludzi i to ich częstowałam miłością. Swoje dzieci miałam na
dalszym planie, traktując je jak szczenięta. Wierzę jednak mocno, że kiedy rozdawałam
swoją miłość w świecie, okruchy tej miłości spadły także tam, gdzie na tę miłość czekano”.
Ewangelia pyta nas o nasze właściwe miejsce. Bo czasem w życiu jest tak,
że ktoś potrafi w pracy przez cały dzień uśmiechać się do szefa, zaś w domu do dzieci już
nie umie. Bo czasem ktoś koleżankę z pracy potrafi odwieźć do domu na drugi koniec
miasta, ale żony do jej mamy już nie ma kiedy podwieźć. ks. Tomasz Blicharz
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. COVID-19 ciągle niebezpieczny. Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać
usta i nos oraz - jeśli nie są rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
2. Dzisiaj Dzień solidarności z mieszkańcami Bejrutu.
Modlitwą i ofiarą materialną wspieramy poszkodowanych.
3. Dzisiaj Uroczystości Patronalne w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim.
Szczegółowy plan obchodów – na plakacie. W naszym kościele nieszporów nie będzie.
Tym 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
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4. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).
5. Spowiedź św.: na ogół 30 min. przed Mszą św., a w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.30.
6. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej.
7. Kolekta: 16 i 23 sierpnia - na potrzeby parafialne.
Zbiórka: 16 i 23 sierpnia – wsparcie materialne dla ofiar eksplozji w Bejrucie.
8. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pracowały w minionym tygodniu
w kościele i na zewnątrz, troszcząc się o trawę, kwiaty i krzewy.
Dziękuję osobom z Rejonu 44 (Przyjacół Schongau 9, 11, 17; 10, 14, 18)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
16 – 22 sierpnia

Rejon
45.

Mieszkańcy ulic
Przyjaciół Schongau 22, 24, 24a, 26, 28, 30; 27, 29, 33.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę (8.45 – 10.00)
Fabryczna 1/1, 1/3, 1/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5,
3/6, 5/1, 5/2, 5/3. 5/4, 6/1, 6/2,
7/1, 7/2, 7/3, 7/4.
9. Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych do radosnego i modlitewnego przeżycia
w różnych wymiarach 44. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej, która w dniach od 16 do 22
sierpnia podąży na Jasną Górę. Wyrażając wdzięczność tym, którzy zgłosili chęć udziału
w sztafetowym pielgrzymowaniu, Ksiądz Biskup zaprasza wszystkich diecezjan do podjęcia duchowego wysiłku pielgrzymkowej formacji. Można ją podjąć także w domach z pomocą strony internetowej pielgrzymki, profilu Facebook’owego, aplikacji mobilnej Bonafide
oraz codziennych transmisji i audycji m.in. w Radiu Doxa. Niech szczególnym wyrazem
duchowej łączności z pielgrzymami na szlaku będzie w tych dniach rodzinne pielgrzymowanie, wspólna modlitwa i spędzony rodzinnie czas w naszych lokalnych sanktuariach
i miejscach kultu. W niektórych z nich w kolejne dni pielgrzymki (w niedzielę o 9.00, a od
poniedziałku do piątku o 19.00) będą odprawiane przez Księży Biskupów Msze św.,
do udziału w których serdecznie zapraszamy. Liczniej niż przewidywano wcześniej możemy wziąć udział w Eucharystii na zakończenie Pielgrzymki, w sobotę 22 sierpnia
o 11.00 na Jasnej Górze. Przybądźmy zatem jako pielgrzymi sztafetowi, duchowi i diecezjanie, zwłaszcza młodzi, w sobotę na Jasną Górę na wspólne dziękczynienie.
23 –29 sierpnia

46.

Na wesoło: W dzień świętych Piotra i Pawła katecheta stara się wyjaśnić klasie hierarchiczną strukturę Kościoła. Pyta więc:
- Kto stoi na samym szczycie naszego Kościoła?
Dzieci na to:
- Kogut na wieży kościelnej.
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Złota myśl tygodnia: „Mało ludzi w kościele to nie problem.
Mało Boga – to jest problem”. (Franciszek Kucharczak).
Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: Aleksander Hylicki
Uroczystości Patronalne w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śl.

XX Niedziela Zwykła – 16 VIII 2020 r.
7.30 – 7.55: spowiedź św.

7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 8.00 – za + męża i ojca Winfryda Brysz (w 5. r. śmierci)
oraz ++ z pokrewieństwa.
M: *9.15 – za parafian.
10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w int. Barbary Tomeczek (z okazji 65. r. ur.),
Henryka Liszka (z ok. 60. r. ur.), wnuków Tomasza, Pawła, Nikodema
i Roberta, w int. rodzin córki Romany i syna Krzysztofa. (TD)
*Nabożeństwo w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śl. o godz. 15.00.
Poniedziałek (17. VIII) – św. Jacka, głównego patronka Metropolii Górnośląskiej
6.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: *7.00 – za ++ rodziców Stefanię i Jana oraz + męża Franciszka.
Wtorek (18. VIII) – dzień powszedni
17.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: 18.00 – za + syna Marcina Mnich.
Środa (19. VIII) – dzień powszedni
6.30 – różaniec i spowiedź św.

6.55 - Modlitwa do św. Józefa

M.: *7.00 – w int. Ireny i Wawrzyńca z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo.

Czwartek (20. VIII) – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

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 DDM „Oremus” (modlitwa w intencji kapłanów).

M.: 18.00 – w int. córki Elżbiety (z okazji urodzin) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.

„Boże. Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra.
Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie”.
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Piątek (21. VIII) – św. Piusa X, papieża
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30)
17.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: 18.00 – za + ojca Bernarda Gabrielczyk,
++ rodziców Edeltraudę i Konrada Gajda, dziadków i ++ z pokrewieństwa.
Sobota (22. VIII) – Najświętszej Maryi Panny Królowej
7.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: 8.00 – o ustanie epidemii korona wirusa.

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 + ks. prałata Franciszka Duszę.
XXI Niedziela Zwykła – 23 VIII 2020 r.
Odpust w Parafii Kamień Śl.
7.30 – 7.55: spowiedź św.
7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – (Msza św. 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, za uchodźców i prześladowanych za wiarę
7) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego
8) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
9) w intencji Libańczyków, a szczególnie mieszkańców Bejrutu
10) o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących w niebezpieczeństwie
śmierci, za zmarłych, za personel medyczny, za rządzących i wszystkie służby
zaangażowane w działania związane z nadzwyczajną sytuacją w kraju.
11) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda
12) za ++ rodziców Stefanię i Jana oraz + mężą Franciszka
13) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych na karteczkach).
10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w int. Ruth Kubilas (z okazji 60. r. ur.), z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny. (TD)
15.00 – nieszpory niedzielne.

