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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

XXIX Niedziela Zwykła – „Prowadzić życie ciche
i spokojne z całą pobożnością i godnością”
Słowo Boże: Iz 45,1-6; 1 Tes 1,1-5; Mt 22,15-21

Tradycja chrześcijańska, ta najstarsza, z drugiego
wieku po Chrystusie, mówi w zupełnie innym języku:
„Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi, ani miejscem
zamieszkania, ani językiem, ani strojem... Mieszkają każdy
we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest ich ojczyzną,
i każda ojczyzna ziemią obcą. Jednym słowem: czym jest dusza w ciele, tym są w świecie
chrześcijanie” (List do Diogneta). Jak daleko dziś odchodzimy od źródła, że już często nie
rozumiemy ewangelicznych słów Jezusa. Albo nie potrafimy ich przełożyć na konkret
naszego życia.
o. Tomasz Dostatni OP
Z Dekretu ks. biskupa A. Czai: „W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do
przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, (…) aż do odwołania na
terenie Diecezji Opolskiej postanawiam:
1. Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy
świętej dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw.
choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby z objawami infekcji, przebywających w kwarantannie i samoizolacji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę
przed zakażeniem.
2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach
kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. (…)”.
Serdecznie dziękuję tym rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego.
Czy już dołączyłeś do grona wspierających budowę Domu Parafialnego?
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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Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Od 4 października do odwołania Msze św. w niedzielę będą o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.
Na czas obowiązywania strefy czerwonej będzie jeszcze Msza św. o godz. 15.45.
W czasie obowiązywania strefy czerwonej, w naszym kościele może przebywać jednocześnie nie więcej niż 57 wiernych. Jeżeli ktoś chciałby mieć zagwarantowane miejsce
w przyszłą niedzielę, to proszę o zgłoszenie się w zakrystii.
2. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny. O godz. 15.00, różaniec i błogosławieństwo
sakramentalne. Zapowiadany na dzisiaj koncert nie odbędzie się. Przepraszamy.
3. Adoracja Pana Jezusa: w niedzielę od godz. 14.30, w dni powszednie
(z wyjątkiem środy) od godz. 17.00. W środę od godz. 7.00. Zapraszam.
4. W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do 15.30)
16.30 – różaniec z udziałem dzieci
Biuro Parafialne:
17.30 – różaniec z udziałem dorosłych
poniedziałek: 16.30 – 17.00
5. Spowiedź św.: według planu na stronie 2 i 3.
wtorek: 16.30 – 17.00
6. Kolekta: 18 października - na Misje
25 października - na potrzeby parafialne.
czwartek: 16.30 – 17.00
7. W zakrystii przyjmowane są
sobota: po Mszy św.
intencje Mszy św. na 2021 r.
8. Dziękuję Ricie i Adamowi Ficek za skoszenie trawy wokół kościoła.

Cd. ze strony 3.

XXX Niedziela Zwykła – 25. X 2020 r.

7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – w int. parafian: o Boże błog. dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za ++ rodziców Genowefę i Witolda oraz ++ z pokrewieństwa.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – w int. Tadeusza i Ewy Cempiel (z okazji 50. r. ślubu) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. (Te Deum)
14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa
15.00 – różaniec oraz błog. sakramentalne.
M.: 15.45 – (Msza św. recytowana – na czas trwania strefy czerwonej) –
za + Kazimierza Pajora – 3 (od uczestników pogrzebu).
Dziękuję osobom z Rejonu 8(9). (Nowa: 27, 31, 33, 37, 39, 43; 64.)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
Rejon
Mieszkańcy ulic
Pasieczna: 3, 9, 11, 13, 17; 8, 10, 12, 14.
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 16.30 lub 18.30 i w sobotę (8.45 – 10.00)
18 – 24 października

10.

25 – 31 października

11.

Bagienna: 1, 3, 5, 9, 15, 17;

12, 16, 20.

18 października 2020 r.
0
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Złota myśl tygodnia: „Kto Bogu służy jako dziecko, a nie jak niewolnik, ten boi się,
by Go nawet w drobnych rzeczach nie obrazić”. (św. Bazyli Wielki)

M.: 18.00 – za ++ rodziców Barbarę i Wiktora Rygol, Annę i Ludwika Herok,
synów Waldemara i Józefa Herok, siostrę Ritę, szwagra Huberta Malkusz,
Winfryda Brysz i ++ z pokrewieństwa.
XXIX Niedziela Zwykła – Niedziela Misyjna - 18. X 2020 r.
7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – w int. Teodora Pandel (z okazji urodzin) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za + Tadeusza Kasiura (w miesiąc po śmierci).
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – w int. Adama i Rity Ficek (z okazji 50. r. ślubu) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. (Te Deum)
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Florian Kołodziejczyk
14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa
15.00 – różaniec misyjny oraz błog. sakramentalne.
M.: 15.45 – dodatkowa Msza św. recytowana – na czas trwania strefy czerwonej –
w intencji parafian, o Boże błog. dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych.
Poniedziałek (19. X) – dzień powszedni
17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o ustanie epidemii
17.00 – 17.25: spowiedź św.
17.30 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.

M.: 18.00 – w int. rodziny Ruty i Krystiana Kubilas.
Wtorek (20. X) – św. Jana Kantego, prezbitera

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o ustanie epidemii
17.00 – 17.25: spowiedź św.
17.30 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.

M.: 18.00 – za + męża ojca dziadka Jerzego Feliks, ++ rodziców, teściów,
2 siostry, 3 braci, 2 szwagrów, siostrzeńca Norberta,
jego żonę Alicję i ++ z pokrewieństwa.
Środa (21. X) – dzień powszedni

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o ustanie epidemii
7.00 – 7.25: spowiedź św.
7.30 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.
M.: 8.00 – za + męża Adolfa Nowaka (w 5. r. śmierci),

++ jego rodziców i opiekunów, ++ rodziców Leona i Franciszkę Solich.

18 października 2020 r.
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Czwartek (22. X) – św. Jana Pawła II, papieża

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o ustanie epidemii
17.00 – 17.25: spowiedź św.
17.30 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.

M.: 18.00 – za + męża Mieczysława Kurp.
Piątek (23. X) – dzień ku czci św. o. Pio

15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja do godz. 15.30)
16.30 – różaniec z udziałem dzieci (część chwalebna)
17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o ustanie epidemii
17.00 – 17.25: spowiedź św.
17.30 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.
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) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych na karteczkach).

Sobota (24. X) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
7.30 - spowiedź św. i różaniec

M.: 8.00 – za + męża ojca i dziadka Herberta Malkusz,
++ rodziców, teściów, rodzeństwo i pokrewieństwo.

16.30 – różaniec
17.00 - 17.30: spowiedź św.
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy)
17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia
17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za ++ męża Huberta Sapok, syna Jana, szwagierki: Zofię,
Magdalenę i Marię, siostrę Jadwigę, brata Alojzego i ks. Arkadiusza.

