
Serdecznie dziękuję tym rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę  
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego. 

Ps. Chciałbym, aby każdy mógł powiedzieć: „Budujemy Dom Parafialny”. 
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 
 

 XXV Niedziela Zwykła – „Niedzielna Eucharystia –  
czas budowania królestwa niebieskiego” 

 Słowo Boże: Iz 55,6-9; Flp 1,20-27; Mt 20,1-16 

 

Przypowieść o gospodarzu, który „wyszedł wczesnym rankiem, aby 
nająć robotników do swojej winnicy” w istocie swej nie dotyczy ani 
spraw społecznych, ani ekonomicznych. W każdym bądź razie nie 
dotyczy ekonomii ziemi, lecz nieba, a ściślej mówiąc – ekonomii 

zbawienia. Chodzi tu Królestwo niebieskie, do urzeczywistniania którego wezwani są 
wszyscy ludzie wszystkich czasów. (…). Bóg, który jest poza czasem, daje każdemu 
człowiekowi szansę zbawienia, dając czas na nawrócenie. (…). Aby jednak tej szansy nie 
przegapić, trzeba stanąć blisko Winnicy Pana, blisko Chrystusa i Jego Kościoła. Takie 
czekanie, czy raczej twórcze czuwanie, też jest pracą, i to ciężką. Jest to oczywiście 
przede wszystkim praca wewnętrzna.     ks. Antoni Dunajski 

 

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. Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-
19 zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in.  
w dekrecie Biskupa Opolskiego z 25 sierpnia br. Przypominam o obowiązku zasłaniania 
ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi  
i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych 
przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako 
wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, 
nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Trwajmy też nadal na mo-
dlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc. 
2.  Dyrekcja Domu Spokojnej Starości w Kamionku bardzo serdecznie dziękuje za prze-
kazane dary – owoce i warzywa. 

3. W środę wspomnienie św. o. Pio. Różaniec o godz. 17.30, Msza św. w intencjach   
  zbiorowych o godz. 18.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy. 

4. W czwartek, po Mszy św.,  spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania  
    (Grupa I, II i III –  zasadniczo klasy VI, VII i VIII). Przygotowanie trwa 3 lata. 
5. W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).  
    Jest to nasza modlitwa o ustanie epidemii, za chorych i służbę zdrowia.    
        15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas IV i V. 
        16.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. młodszej młodzieży klas VI, VII i VIII. 
6. Spowiedź św.: na ogół 30 min. przed Mszą św., a w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.30.  
7. Kolekta:  20 września - na remont obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków. 
                   27 września - na potrzeby parafialne 
8. Dziękuję pracującym w minionym tygodniu dla dobra wspólnoty parafialnej.  
    Byli to: Adam Tkocz, Mateusz Skałecki, Józef Wojtala, Rita i Adam Ficek, Alicja Tutak, 
              Zygmunt Łątka i Hubert  Sznajder.  
   Dziękuję również tym, którzy nieustannie posługują w kościele i zakrystii. 
9. Od niedzieli 4 października (do odwołania) Msze św. w niedzielę będą o godz. 7.30, 

9.00 i 10.30. Zmiana ta podyktowana jest troską o tych, którzy boją się „niebezpieczne-
go” tłoku w kościele i by można było spokojnie, kwadrans przed każdą Mszą św. wy-
świetić komentarz do Ewangelii – jest to forma katechezy.  

 10. Biuro parafialne czynne w zakrystii kościoła, w dni powszednie, po Mszy św.  
      (w tym tygodniu: w środę, piątek i sobotę). 
 
 

 

Kalendarium na wrzesień: 
23. – dzień ku czci św. o. Pio: godz. 17.30 – różaniec, 18.00 – Msza św.  
24. – spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania (Grupa I, II i III) – 18.30. 
         Zapraszam na Mszę św. o godz. 18.00. 
28.  - spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych (klasa III) – 18.30. 
„Spis Rolny 2020  - informacja dla rolników. Od 1 września do 31 listopada br. stoi przed nami 
bardzo ważne zadanie – realizacja Powszechnego Spisu Rolnego, który odbywa się raz  
na 10 lat. Można zrealizować ten obowiązek trzema metodami, tj. poprzez samospis internetowy, 
wywiad telefoniczny i wywiad z rachmistrzem terenowym. Metodą zalecaną jest samospis, który 
polega na samodzielnym wprowadzeniu informacji do formularza ankiety spisowej dostępnej  
na stronie internetowej GUS”.            Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 4. (Górna: 35, 43, 45, 47;   42, 46, 50, 52, 54, 56) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

20 – 26 września 5. Górna: 53.      Romantyczna: 10. 
Leśna: 10, 12.    Nowa: 53, 55. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 16.30 lub 18.30 i w sobotę (8.45 – 10.00) 
 27 – 3 października 6. Nowa: 1, 3, 11;    8, 30, 46, 48, 50, 52. 
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Złota myśl tygodnia: „Wziąć sobie do serca, to znaczy poważnie potraktować”. 
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. 
      15.00 - różaniec i Litania za zmarłego Tadeusza Kasiurę. 
 

Poniedziałek (21. IX) – św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 

 

       17.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 18.00 – w int. nowożeńców Rafała i Julii Kołodziejczyk z podz. za o. łaski 
                   z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.  
 

Wtorek (22. IX) – dzień powszedni                 

 

      17.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. 
                   i zdrowie w rodzinie Cebula. Za ++ z rodziny. 
 

Środa (23. IX) – św. o. Pio z Pietrelciny 

  

       17.30 – różaniec i spowiedź św.    
       17.55 - Modlitwa do św. Józefa 

 

M.: 18.00 (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 
 7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
 8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
 9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
10) w intencji dzieci i młodzieży 
11) 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 trudną sytuacją w kraju. 
12) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
13) za + męża Tadeusza Kasiurę 
14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

Czwartek (24. 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 ojca i dziadka Herberta Wicher oraz dusze w cz. c. 
 

           Po Mszy św. spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania (Grupa I, II i III –  
                                                                    zasadniczo klasy VI, VII i VIII) 

 

Piątek (25. IX) – dzień powszedni 
             

      15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
      15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci (klasy IV i V) 
      16.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. młodszej młodzieży klasy (VI, VII i VIII)                                   
      17.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za ++ rodziców Elżbietę i Engelberta  
                                                                                 Reinwald oraz brata Jana.       

      

Sobota (26. IX) – dzień powszedni 
       

      7.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 8.00 – za + męża i ojca Reinholda Sobota. 
11.00 – Msza św. pogrzebowa za + Tadeusza Kasiurę. 
 

       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 Ritę i Huberta Malkusz, męża Winfryda Brysz,  
                            kuzynów Waldemara i Józefa Herok, dziadków Rigol i Malkusz. 

XXVI Niedziela Zwykła – 27. IX 2020 r.                                     
 

              7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – w int. Krystyny i Eryka Kluge z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  
                                                                   i opiekę Matki Bożej dla rodziny Kluge. 
 

M.: 9.15 – za parafian 
 

M.: 10.30 – za ++ syna Arkadiusza Nocon, rodziców, dziadków i ciocię Emmę Lipka. 
 
 

Osoby z naszej wspólnoty, które wczoraj przyjęły sakrament bierzmowania: 
Jakub Bajorek, Beniamin Dąbrowski, Dominik Dyga, Piotr Golak, Krzysztof Jendrusch, 

Natalia Kampka, Adam Sojka, Natalia Szczepanek, Kamil Barisch, Jakub Horzela, 
Aleksandra Grzywaczyk, Hanna Hulin, Szymon Staszewski, Karolina Sztwiorok, 

Laura Uliczka, Adam Wicher, Maria Gramala i Zuzanna Zakrzewska. Życzymy Wam 
wszelkiej łaski Bożej, byście odważnie świadczyli o miłości Boga do człowieka. 
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