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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima
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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

XXII Niedziela Zwykła – „Ofiara krzyża w Jezusie stała się
najwyższym aktem miłości”
Słowo Boże: Jr 20,7-9; Rz 12,1n; Mt 16,21-27

Ileż to prób przeżywamy w naszym życiu duchowym, nieraz wydaje się,
że Bóg doświadcza nas ponad siły. Czy jednak tak rzeczywiście się dzieje? Wiara wymaga nie tylko wiedzy, ale i prób, by mogła zostać oczyszczona z tego, co niedoskonałe, słabe. Wiara jest drogą, na której spotykamy nie tylko
wiele dobra, możliwości rozwoju, ale też wiele zła, ludzkiej krzywdy i bezradności. Żeby
zrozumieć nasze doświadczenia, dramaty, krytyczne sytuacje czy okresy życia warto
sięgać po Pismo Święte – Księgę słowa samego Boga.
ks. Leszek Smoliński
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są
rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
2. W przyszła niedzielę o godz. 11.00 Uroczystość Pierwszej Komunii św.
W imieniu rodziców dzieci komunijnych, proszę abyście wzięli udział we Mszy św.
w sobotę o godz. 18.00 lub w niedzielę o godz. 8.00 albo 9.15.
3. We wtorek rozpocznie się rok szkolny i katechetyczny. Msza św. z udziałem dzieci
w piątek o godz. 16.30, z udziałem młodzieży w piątek o godz. 18.00.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek: od godz. 8.00 - odwiedziny chorych z Komunią św.
17.00 – 18.00: Godzina Święta, 18.00 - Msza św.
W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).
16.30 – Msza św. z udziałem dzieci
18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży
Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania.
Serdecznie dziękuję tym rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego.
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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W sobotę: 8.00 – Msza św. i Modlitwa do Matki Bożej.
5. Spowiedź św. w tym tygodniu: na ogół 30 min. przed Mszą św.
Ponadto: we wtorek: 16.30 – 17.50, w czwartek: 16.30 – 17.50,
w piątek: 17.15 – 17.55 i 19.30 – 20.00, a w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.30.
Z racji zbliżającego się rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego, zachęcam do
przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania szczególnie dzieci, młodzież i ich rodziców.
6. Kolekta: 30 sierpnia i 6 września - na potrzeby parafialne.
16 i 23 sierpnia na wsparcie materialne dla ofiar eksplozji w Bejrucie zebrano 1.914 zł.
Serdeczne „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
7. Serdecznie dziękuję tym, którzy we wtorek pracowali na budowie Domu Parafialnego.
Byli to: Robert Wancke, Mateusz Skałecki, Zygmunt Łątka, Gerard Wicher i Hubert
Sznajder.
8. Biuro parafialne czynne w zakrystii kościoła, w dni powszednie, po Mszy św.
9. 11 września, do godz. 11.30 – zbiórka elektrośmieci (parking przed kościołem).
Dziękuję osobom z Rejonu 46 (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)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

30 – 5 września

1(2).

Mieszkańcy ulic
Górna: 1, 3, 5, 7, 11; 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę (8.45 – 10.00)
6 – 12 września

3.

Górna: 25, 29;

22, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Kalendarium na wrzesień:
3. – Pierwszy czwartek miesiąca. Odwiedziny chorych z Komunią świętą od godz. 8.00.
Godzina Święta od godz. 17.00
4. – Pierwszy piątek miesiąca.
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego o godz. 16.30 i 18.00.
5. – Pierwsza sobota miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. Maryi Panny o godz. 8.00
6. – Pierwsza Komunia św. o godz. 11.00. Inne Msze św.: 8.00 i 9.15
12. – obchody kalwaryjskie na Górze Św. Anny
13. – dożynki parafialne (podziękowanie Bogu za plony) o godz. 9.15
13. – nabożeństwo fatimskie (różaniec i procesja) o godz. 19.00
19. – bierzmowanie w kościele NSPJ w Gogolinie o godz. 11.00.
23. – dzień ku czci św. o. Pio. Msza św. o godz. 8.00.
Na wesoło: - Czego uczy nas przypowieść o robotnikach w winnicy, z których każdy
otrzymał jednakową zapłatę, bez względu na to, czy przyszedł o godzinie siódmej,
czy dopiero o siedemnastej? – pyta ksiądz w trakcie kazania dialogowanego.
- Żeby się za bardzo nie spieszyć do pracy. ☺
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Złota myśl tygodnia: „Człowiek, gdy ma wybór, wybiera zwykle dobro.
Zło wybiera wtedy, gdy wydaje mu się, że nie ma wyboru”. (Andrzej Majewski)

M.: 18.00 – za + męża Franciszka Staś, ++ rodziców Jana i Annę Staś,
++ rodzeństwo i dusze w cz. cierpiące.
XXII Niedziela Zwykła – 30 VIII 2020 r.
7.30 – 7.55: spowiedź św., 7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 8.00 – za ++ rodziców Adelajdę i Karola Bachem,
++ dziadków Bachem i Jucha oraz ++ z pokrewieństwa.
10.00 – 10.25: spowiedź św., 10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M: 10.30 – za + Mieczysława Wolskiego i + siostrę Dorotę (od chrześnicy Violetty).
15.00 – nieszpory niedzielne.
Poniedziałek (31. VIII) – dzień powszedni
*16.30 – 17.15: katecheza dzieci komunijnych
17.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: 18.00 – za ++ Teresę, Agnieszkę, Wincentego i Józefa Kaczmarek.
Wtorek (1. IX) – bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji Opolskiej
6.30 – różaniec i spowiedź św.
M.: *7.00 – za parafian.
16.30 – 17.50: spowiedź św. dzieci, młodzieży i dorosłych
M.: 18.00 – w int. Klaudii (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.
18.45 – próba przed Pierwszą Komunią św.
Środa (2. IX) – dzień powszedni
6.30 – różaniec i spowiedź św.

6.55 - Modlitwa do św. Józefa

M.: 7.00 – za + męża Leona (zmarł w Niemczech).
Czwartek (3. IX) – św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
1. czwartek miesiąca
8.00 – odwiedziny chorych z Komunią św.
15.30 – 16.15: katecheza dzieci komunijnych
16.30 – 17.50: spowiedź św. dzieci, młodzieży i dorosłych
17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezusa)
17.00 – 17.30: adoracja w ciszy
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” (modlących się w intencji kapłanów).

M.: 18.00 – za + męża Wolfganga Kampa, Katarzynę i Antoniego Müller,
Rudolfa Kampa i ++ z pokrewieństwa.
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Piątek (4. IX) – 1. piątek miesiąca. Rozpoczęcie roku katechetycznego
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych

M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za + sąsiadkę Bernadetę Barcz
(od sąsiadów Malnia –Skały).
Pobłogosławienie przyborów szkolnych
17.15 – 17.55: spowiedź św., 17.30 - różaniec
M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – w int. Krzysztofa Heda (z okazji 50 r. ur.)
z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny. (TD)
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne
Po Mszy św. – spotkanie kandydatów do Bierzmowania (19.09.2020r.)
19.30 – 20.00: spowiedź św.

Sobota (5. IX) – 1. sobota miesiąca
M.: 8.00 – w int. Andrzeja Janik (z okazji 60 r. ur.) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny. (TD)

Litania i modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi
16.00: przygotowanie i Pierwsza Spowiedź św. dzieci komunijnych
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 ++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudala,
++ z pokrewieństwa Chudala, Wojtala i Lazar, oraz Anetę Nichtke.
XXIII Niedziela Zwykła – 6. IX 2020 r.
7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy
z podz. za o. łaski z prośbą o zdrowie i Boża opiekę w int. rodziny Dyga.
Za ++ rodziców Dyga i Gabrielczyk.
M.: *9.15 – za parafian.

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej
11.00 – rozpoczęcie liturgii i procesja do kościoła.
Msza św. w intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin.
15.00 – nabożeństwo eucharystyczne
z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin.

