
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   

                                       
       

 

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 
 

 XXIV Niedziela Zwykła – „Eucharystia – skuteczny i niewątpliwy znak Bożego 
przebaczenia” 

 Słowo Boże: Syr 27,30n; Rz 14,7-9; Mt 18,21-35 

 
 

 „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy 
przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. 
Apostoł uważał, że powinien być jakiś limit, jakaś granica ludz-
kiej wyrozumiałości. Rabini uważali, że Bóg może człowiekowi 
przebaczyć ten sam grzech najwyżej trzy razy. Cztery brater-
skie przebaczenia pomiędzy ludźmi uznawali oni za wielką 

wspaniałomyślność. Apostoł Piotr powiększył liczbę przebaczeń do symbolicznej liczby „7” 
słusznie uważając, że Chrystus jest bardziej wielkoduszny niż inni nauczyciele. Tymcza-
sem Chrystus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt sie-
dem razy. Innymi słowy, pragnie on przebaczenia, które nie zna granic. Dla Żydów sie-
demdziesiąt siedem to liczba symboliczna, nieograniczona, oznaczająca po prostu - zaw-
sze. (…). Gotowość do przebaczenia ma być nieograniczona. Wobec Boga wszyscy je-
steśmy dłużnikami i egzystujemy tylko dzięki Bożemu przebaczeniu i miłosierdziu. Dlatego 
w konkretach naszego codziennego życia mamy praktykować miłosierdzie: przebaczając i 
przyjmując przebaczenie, które powinno być bezgraniczne i bezwarunkowe.  

o. Konstanty Bondaruk 
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 o godz. 9.15 Msza św. dożynkowa, dziękczynienie za plony. 
    Dziękuję za przyniesione do kościoła dary, które w poniedziałek przekażemy do Domu   

 Spokojnej Starości w Kamionku. Dziękuję osobom, które ułożyły te dary przed ołtarzem. 

3. Jutro Święto Podwyższenia Krzyża Świętego: 
         17.30 - Droga krzyżowa 
         18.00 – Msza św. 
         18.30 – spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania (19.09.2020) 
4. W piątek Święto św. Stanisława Kostki. 
                    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 
                    W Malnii – 19.30 – ok. 21.30: dekanalne spotkanie młodzieży.  
5. W sobotę o godz. 11.00, w kościele NSPJ w Gogolinie, 19 młodych ludzi z naszej  
     parafii przyjmie sakrament bierzmowania. Módlmy się za nich. 
6. Spowiedź św.: na ogół 30 min. przed Mszą św., a w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.30.  
7. Kolekta:   13 września - na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.  
                    14 września – na kościoły w Ziemi Świętej (przeniesiona z W. Piątku) 
                    20 września - na remont obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków. 
    Zbiórka do puszki: 13 września - na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. 
8. Dziękuję pracującym w minionym tygodniu dla dobra wspólnoty parafialnej.  
  Byli to: Agnieszka i Andrzej Jania, Waltrauda Wicher, Inga Frank, Anna Wolska,  
  Adam Ficek, Teresa i Gerard Wicher, Zygmunt Łątka, Hubert  Sznajder, Robert Wancke, 

Bernard Smiatek, Mateusz Skałecki i rodzice dzieci komunijnych. 
9. Dziękuję dzieciom komunijnym za złożony dar na misje św. (500 zł). 
10. Biuro parafialne czynne w zakrystii kościoła, w dni powszednie, po Mszy św.  
      (w tym tygodniu z wyjątkiem poniedziałku). 
 
 

 

Kalendarium na wrzesień: 
 

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.  
24. – spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania (Grupa I, II i III) – 18.30. 
28.  - spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych (klasa III) – 18.30. 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 3. (Górna: 25, 29;  22, 26, 28, 30, 32, 34, 36) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
13 – 19 września 4. Górna: 35, 43, 45, 47;   42, 46, 50, 52, 54, 56. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. *19.00 i w sobotę (8.45 – 10.00) 
 

20 – 26 września 5. Górna: 53.      Romantyczna: 10. 
Leśna: 10, 12.    Nowa: 53, 55. 
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Złota myśl tygodnia: „Gdzie nie ma zgody, tam zawsze ciasno”.  (przysłowie polskie). 
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.     (TD) 
 
 

18.30 – 18.55: spowiedź św. 
19.00 - nabożeństwo fatimskie 
  - różaniec  

- modlitwa do Matki Bożej  
(intencje do modlitwy można napisać na kartce i przynieść do zakrystii) 

- procesja ze świecami  
- błogosławieństwo sakramentalne. 

 

 

Poniedziałek (14. IX) – święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

 

       17.30 – Droga krzyżowa      
M.: 18.00 – w int. rodzin Wojtala i Wancke z podz. za o. łaski z prośbą o Boże       
                   błog. i opiekę Matki Bożej.  
      Po Mszy św. - spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania (19.09.2020) 
 

 

Wtorek (15. IX) – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej                 

 

      17.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 18.00 – za ++ rodziców Annę i Augustyna Mnich,  
                                       ++ z pokrewieństwa z obu stron Kolokolczyk i Mnich. 
 

 

Środa (16. IX) – śś. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa 

  

       7.30 – różaniec i spowiedź św.        7.55 - Modlitwa do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Ernesta Ralla (w 20. r. śmierci).  
 

 
 

Na wesoło: Uroczystość zaślubin. Kapłan mówi do państwa młodych:  
 - I pamiętajcie o tym, co napisano w Biblii: „Gdzie pójdziesz ty, tam i ja”  
  Panna młoda nie może powstrzymać się o śmiechu:  
 - Mój mąż jest listonoszem. 

Czwartek (17. 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 – za + męża Gerharda Sapok (w 1. r. śmierci).    
 

 

Piątek (18. IX) – św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski 
             

      15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
       16.00 – 16.25: spowiedź św.  
M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za ++ rodziców Klarę i Karola Niestrój  
                                                oraz Witolda Jasińskiego. 
 

      17.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za + Alicję Adamską (w 3. r. śmierci),  
                                                ++ rodziców Janinę i Zygmunta Staniszewskich. 

 

       19.30 – ok. 21.30: w Malnii – dekanalne spotkanie młodzieży  
      

 

Sobota (19. IX) – dzień powszedni 
 
            

 Godz. 11.00 (w kościele NSPJ w Gogolinie) – Msza św.  i Bierzmowanie. 
 

       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 + Gertrudę Chudala (w 17. r. śmierci), + męża Józefa  
                    i ++ z pokrewieństwa. 

 

XXV Niedziela Zwykła – 20. IX 2020 r.                                     
 

              7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ Elżbietę Suszka, Gertrudę i Augustyna Suszka oraz dusze cz. c. 
 

M.: 9.15 – za parafian, a szczególnie za nowobierzmowanych. 
 

M.: 10.30 – za ++ Erykę i Alfreda Werner oraz ich ++ rodziców. 
 

 
 
 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 
„Dla ważnej przyczyny Kościół wymaga z naciskiem, aby ci, którzy na mocy powierzo-
nego im urzędu odprawiają służbę ołtarza lub przyjęli zobowiązania życia zakonnego, w 
chwilach oznaczonych oddawali się pobożnej medytacji, dokładnemu badaniu i ganieniu 
samych siebie oraz innym ćwiczeniom duchownym. Oni bowiem są w szczególny spo-
sób wyznaczeni do pełnienia funkcji liturgicznych, odprawiania Mszy św. i odmawiania 
chwalby Bożej” (Pius XII). 
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