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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

XXIII Niedziela Zwykła – „Naśladowanie Chrystusa jest
pierwszym powołaniem uczniów pańskich”
Słowo Boże: Ez 33,7-9; Rz 13,8-10; Mt 18,15-20

„Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery
oczy...”. Więc trzeba budzić sumienia!... Czy jednak ja, grzeszny i słaby, mogę upominać? Tak! Mogę i muszę w imię chrześcijańskiej odpowiedzialności za zbawienie bliźniego! Zawsze jednak pamiętając słowa
Apostoła: „Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością”! Trzeba czynić prawdę w miłości! Upomnieć dla dobra bliźniego, ku zbudowaniu,
ku umocnieniu, uratowaniu, dla zbawienia.
Czasem będzie to trudne słowo prawdy, bolesne ukazanie błędu, ogromu zła.
Tylko czy wtedy brat usłucha?... Tak, masz rację, ja też już słyszałem: Nie wtykaj nosa
w nie swoje sprawy! Zajmij się sobą! Ja poniosę konsekwencje! Nie!
Z tym ostatnim się nie zgadzam! Wszyscy poniesiemy konsekwencje każdej decyzji! Bo jako chrześcijanie jesteśmy jak naczynia połączone: albo wzrastamy wspólnie ku
świętości, albo wzajemnie ściągamy siebie w dół.
ks. Roman Kempny
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Wierni uczestniczący w liturgii nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są
rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
2. Dzisiaj o godz. 11.00 uroczystość Pierwszej Komunii św. O godz. 15.00 nabożeństwo eucharystycznej, błog. sakramentalne i pobłogosławienie dewocjonaliów.
3. W przyszła niedzielę o godz. 9.15 Msza św. dożynkowa, dziękczynienie za plony.
Gdyby ktoś chciał ofiarować owoce i warzywa dla potrzebujących, to proszę je przynieść w sobotę przed południem do zakrystii lub zostawić przed drzwiami. Dary te zostaną ułożone przed ołtarzem na niedzielę, a w poniedziałek przekażemy je do DSS-u.
Serdecznie dziękuję tym rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego.
„Radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9,7)
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: 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 (19.09.2020r.)
5. W piątek, do godz. 11.00 na parkingu kościoła, zbiórka elektrośmieci, z której dochód
posłuży wsparciu projektów misjonarzy, także z naszej diecezji.
6. Spowiedź św.: na ogół 30 min. przed Mszą św., a w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.30.
7. Kolekta: 6 września - na potrzeby parafialne
13 września - na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.
Zbiórka do puszki: 13 września - na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.
8. Biuro parafialne czynne w zakrystii kościoła, w dni powszednie, po Mszy św.
9. Dziękuję rodzicom dzieci komunijnych:
- za całoroczną pomoc w przygotowaniu dzieci do godnego przyjęcia po raz
pierwszy sakramentu pokuty i Komunii św.
- za dar ołtarza (ornat maryjny)
- za przygotowanie pięknej dekoracji komunijnej.
Dziękuję również innym osobom, które pomogły przygotować kościół na dzisiejszą
uroczystość, a szczególnie Teresie i Gerardowi Wicher oraz Agnieszce Jania.
Dziękuję Adamowi Ficek za skoszenie trawy wokół kościoła.
10. 14 września (poniedziałek), po Mszy św. o godz. 18.00 – spotkanie z rodzicami
tegorocznych kandydatów do Bierzmowania.
Dziękuję osobom z Rejonu 1(2) (Górna: 1, 3, 5, 7, 11; 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

6 – 12 września

3.

Mieszkańcy ulic
Górna: 25, 29;

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

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.45 i w sobotę (8.45 – 10.00)
13 – 19 września

4.

Górna: 35, 43, 45, 47; 42, 46, 50, 52, 54, 56.

Kalendarium na wrzesień:
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
14. – spotkanie z rodzicami tegorocznych kandydatów do Bierzmowania – 18.30
19. – bierzmowanie w kościele NSPJ w Gogolinie o godz. 11.00.
23. – dzień ku czci św. o. Pio.
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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. (TD)
Poniedziałek (7. IX) – dzień powszedni
7.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: 18.00 – za ++ męża Alfreda Torka, syna Piotra, synową Krystynę,
rodziców z obu stron, brata Józefa, siostrę Franciszkę,
szwagierkę Martę, szwagrów i ++ z pokrewieństwa.
Wtorek (8. IX) – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
M.: 18.00 – za + Karola Niestrój i ++ z pokrewieństwa.
Środa (9. IX) – dzień powszedni
7.30 – różaniec i spowiedź św.

7.55 - Modlitwa do św. Józefa

M.: 8.00 – za ++ rodziców Zofię i Jerzego Furgol, męża Karola,
2 braci Wilhelma i Pawła, 2 siostry Marię i Martę.
Czwartek (10. IX) – dzień powszedni

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 – w int. Urszuli i Eryka Boronczyk (z okazji 58. r. ślubu) z podz.
za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. (TD)
Na wesoło: - Tato, mogę posiedzieć na komputerze? – pyta Jaś.
- Nie.
- Dlaczego? - Przecież wygodniej będzie ci na kanapie.
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Piątek (11. IX) – dzień powszedni

15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja do godz. 15.30)
16.00 – 16.25: spowiedź św.

M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za ++ mamę Bernadetę Barcz
(w miesiąc po śmierci), tatę Manfreda i Bernadetę Barcz.
17.30 – różaniec i spowiedź św.
M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za ++ Marię Grzesik i jej męża Piotra.
Po Mszy św. – spotkanie kandydatów do Bierzmowania (19.09.2020r.)

Obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny
Sobota (12. IX) – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
7.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: 8.00 – w intencji Marii Kołodziej (w dniu imienin)
z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny.
M.: 12.00 – ślub: Rafał Kołodziejczyk i Julia Reinwald.
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 – z podz. za o. łaski i błogosławieństwo w rodzinie Iwony i Pawła,
z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Iwony.
XXIV Niedziela Zwykła – 13. IX 2020 r.
Odpust w Malnii
7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – do Bożej Opatrzności w int. Joanny Jendrusch (z okazji urodzin)
z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog.
M.: 9.15 (Dożynki parafialne) - z podz. za zebrane plony

i Boże błogosławieństwo w pracy (z int. rolników i działkowców). (TD)

M.: 10.30 – w int. Katarzyny Bauer (z okazji 50. r. ur.)
z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog.
18.30 – 18.55: spowiedź św.
19.00 - nabożeństwo fatimskie
- różaniec

(TD)

- modlitwa do Matki Bożej
(intencje do modlitwy można napisać na kartce i przynieść do zakrystii)
- procesja ze świecami
- błogosławieństwo sakramentalne.
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Biały Tydzień dzieci komunijnych
i ich rodzin
6 - 11 września 2020 roku
Niedziela, godz. 11.00 - Msza święta
Modlimy się w intencji rodziców
godz. 15.00 – nabożeństwo eucharystyczne
Poniedziałek, godz. 18.00 – Msza święta
Modlimy się za zmarłych z naszych rodzin
i za zmarłego ks. prob. Józefa Skowronka
Wtorek, godz. 18.00 – Msza święta
Powierzamy się opiece Matki Bożej
Polecamy Bogu wszystkie dzieci na świecie
Środa – *wspólna modlitwa w domu rodzinnym
Pielęgnujemy modlitwę rodzinną
Czwartek, godz. 18.00 – Msza święta
Dziękujemy Jezusowi za katechetów,
wychowawców i nauczycieli
Piątek – godz. 16.30 – Msza święta
Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa.
Składamy Jezusowi przyrzeczenia abstynenckie
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość
moja w was była i aby radość wasza była pełna. (zobacz J 15, 9-17)
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Dzieci, które 6 września 2020 roku
przyjęły Pierwszą Komunię świętą
w kościele św. Anny i św. Joachima
w Gogolinie-Karłubcu:
1.

Kinga Dąbrowska

3.

Katarzyna Golak

5.

Adam Staniszewski

7.

Adam Widajewicz

2.

Aleksandra Giecewicz

4.

Oskar Grzywaczyk

6.

Agata Weinert

Wszystkim dzieciom, które wczoraj
przystąpiły do spowiedzi św.,
a dzisiaj po raz pierwszy przyjęły
Pana Jezusa w Komunii św.,
składam serdeczne życzenia.
Niech wasze serca będą
zawsze otwarte
i gotowe na przyjęcie Boga.
Niech miłość Pana Jezusa
przemienia was nieustannie
i wydaje w waszym życiu
dobre owoce.
Waszym rodzicom i krewnym
życzę obfitego Bożego
błogosławieństwa
i opieki Matki Bożej.
Ks. Stanisław Kołodziej

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
z soku wielu winnych gron pochodzi.
Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

