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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021 
 

 VI Niedziela Wielkanocna – Trwajcie w miłości mojej 
Słowo Boże: Dz 10,25-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17 

 

 „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Te słowa sprawdzają 
się w naszym życiu, gdy w trudnej sytuacji ktoś bliski okazuje nam zain-
teresowanie i wyciąga w naszą stronę pomocną dłoń. Zdarza się, że w 
tym przysłowiu odnajdujemy też potwierdzenie smutku spowodowanego 
tym, że człowiek, od którego oczekiwaliśmy pomocy nie okazał jej, gdy 
naprawdę jej potrzebowaliśmy – „ten jednak nie jest moim przyjacielem”. 

Czy znane powiedzenie sprawdza się też w odniesieniu do Boga? Bojaźń Boża każe nam 
zachować należny dystans i być może nie tylko mówienie, ale też myślenie o Nim jako przy-
jacielu jest wyrazem zbytniej poufałości. Przyjaciele są dla siebie w jakimś sensie partnera-
mi. Czy ja, słaby człowiek, mogę być partnerem Wszechmogącego? (…).  
Bóg nie chce, abyśmy pozostawali nadal w postawie niezręcznej służalczości, w której  
liczymy, że któryś z naszych czynów wreszcie zasłuży na zauważenie z Jego strony. Oddał 
za nas życie, dzieli się z nami tym, co dzieje się między Ojcem i Synem – jest naszym praw-
dziwym Przyjacielem! Św. Jan w swoim liście wzmacnia tę naszą świadomość słowami:  
„W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował  
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”. 

Czy zachowujemy Boże przykazania w taki sposób, że widać, że jesteśmy Jego przyjaciół-
mi? Czy potrafimy wznieść się ponad sprawiedliwość i kierować się prawdziwą miłością do        

Boga i ludzi?   
 

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. Dzisiaj VI Niedziela Wielkanocna.  Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.   
    Nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej o godz. 15.00. 
    Udzielanie Komunii św. (tym, którzy uczestniczyli we Mszy św. transmitowanej) o 15.30.  
2. W tym tygodniu (poniedziałek, wtorek i środa) przypadają dni modlitw o urodzaje.  
    Procesja do krzyża misyjnego, Litania do Wszystkich Świętych, modlitwa o urodzaje 

 i Msza św. w int. rolników - w poniedziałek o godz. 18.00. 
3. W czwartek wspomnienie NMP z Fatimy: 
           19.00 – 19.25: spowiedź św. 
           19.30 - różaniec fatimski 
           20.00 Msza św. i procesja fatimska. 
4. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30). 
                    16.30 – nabożeństwo majowe z udziałem dzieci  
                    18.00 – nabożeństwo majowe z udziałem młodzieży i Msza św.. 
5. Od piątku rozpocznie się nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
    Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.   
    Nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej o godz. 15.00. 
    Udzielanie Komunii św. (tym, którzy uczestniczyli we Mszy św. transmitowanej) o 15.30. 
7. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia ok. 30. minut przed Mszą św. oraz 
                            w sobotę: 17.00 - 17.30. 
8. Kolekty:  9 i 16 maja - na potrzeby parafialne 
    Zbiórka do puszki: 16 maja na remont katedry opolskiej. 
    „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
9. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, w Domu Parafialnym, po Mszy św.  
10. Bardzo dziękuję za wszelką pracę na rzecz wspólnoty parafialnej i składane ofiary. 

 

Na wesoło: Mama do Jasia: - Usiądź synku i opowiedz nam jakąś śmieszną historyjkę.  
               - Problem w tym, że nie mogę usiąść.  
                 Przed chwilą opowiedziałem śmieszną historyjkę o tatusiu. 
 

 

Nr 19 
(626) 

9 V 2021 

 

     
 

Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 41. ( Krapkowicka 119, 121, 127, 129, 133, 135, 137)   
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

9 – 15 maja 42. 
Krapkowicka 102, 106, 108, 112, 114. 

Wąska  2, 6;   3, 3a, 5. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 19.00 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00.  
  

16 – 22 maja 43. Przyjacół Schongau  1, 3, 3a, 5, 7;   2a, 2. 
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Nabożeństwa ku czci Matki Bożej: 
 
 

Niedziela – godz. 15.00            Litania Loretańska  
Poniedziałek – godz. 18.00     * Litania do Wszystkich Świętych  
Wtorek – godz. 18.00                Królująca w Niebie 
Środa –  godz. *8.00                 Litania Loretańska 
Czwartek – godz. *19.30          * różaniec fatimski  
Piątek –  godz. 16.30 i 18.00    Litania Loretańska 
Sobota –  godz. *8.00     Litania do Niepokalanego Serca Maryi
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Złota myśl tygodnia: „Przyjaciele nie należą do was, to wy należycie do przyjaciół”. 
                                                                                                                (Agatha Christie) 

 M.: 18.00 – z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej  
                   i św. Józefa w rodzinie Mnich. 
 

VI Niedziela Wielkanocna – 9 V 2021      odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych   
           7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian. 
           

            8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 

M: 9.00 – w int. rodziny Antoniego i Łucji Wicher, z podz. za o. łaski  
             z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.                                              

         10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 

M: 10.30 – za ++ rodziców Annę i Stanisława Prusko, męża Klausa Bekiesch,  
                  kuzynkę Edytę i syna Dietra.           
 

                                15.00 – nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej i błog. sakramentalne 
       15.30 – udzielanie Komunii św.                                                            
 

Poniedziałek (10 V) – dzień powszedni               (Dni krzyżowe) 
                        

         17.30 – różaniec i spowiedź św. 
18.00 (procesja do krzyża misyjnego i modlitwa o urodzaje) 
         Msza św.: w int. rolników, z podz. za otrzymane łaski,  
         z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy i dobre urodzaje. 
            
 

Wtorek (11 V) – dzień powszedni                        (Dni krzyżowe) 
        17.30 – różaniec i spowiedź św. 

18.00 (nabożeństwo majowe i modlitwa o błog. Boże w pracy) –  
         Msza św.: w int. Wiktora Bartoń (z ok. 1. r. urodzin),  

                          z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża.          

Środa (12 V) – dzień powszedni                                                          (Dni krzyżowe)                                 
 

         7.30 – różaniec  i spowiedź św.      7.55 - Litania do św. Józefa 
8.00 (nabożeństwo majowe i modlitwa o błog. Boże w pracy) – 
          Msza św.: za ++ dziadków Jadwigę, Józefa i Edmunda. 
 

 

Czwartek (13 V) – dzień fatimski  
                        

             19.00 – 19.25: spowiedź św. 
*19.30 – różaniec fatimski 
*20.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:  
      1. W intencjach przez was podanych (napisanych na kartce):  

……………………………………………………………………………… .      
 
 

Po Mszy św. procesja ze świecami  i błog. sakramentalne. 
 

 

 
* 1. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela  

Piątek (14 V) – św. Macieja Apostoła 

       15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego (adoracja do godz. 15.30)      
 

16.30 – 17.00: nabożeństwo majowe z udziałem wszystkich dzieci   
18.00 (nabożeństwo majowe z udziałem młodzieży i Msza św.) – 
          za ++ rodziców Zofię i Jana Koryzma, Martę i Ludwika Niewieś, siostrę Annę  
          i jej męża Mariana, szwagra Mariana, kuzyna Pawła i jego żonę Weronikę. 
 

 

* 2. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela  
Sobota (15 V) – wspomnienie NMP                     
8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + Ewę Pacholik. 

 

                                                                                     17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa    
                17.00 – 17.30: spowiedź św.  
                17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia                
 17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 

M.: 18.00 – za + męża Józefa Knabel, 2 córki, ++ rodziców Henryka i Marię Macha   
           oraz ++ z pokrewieństwa. 

 

 

* 3. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela  
Wniebowstąpienie Pańskie – 16 V 2021      
           7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M: 7.30 – w int. Alfreda Bomba (z ok. 80. r. ur.), z podz. za o. łaski  
             z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.    (Te Deum)                         
 
           

            8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 

M: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.                      

         10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 

M: 10.30 – za ++ rodziców Jana i Antoninę Wacławek, ich rodziców i rodzeństwo. 
 
 

                                15.00 – nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej i błog. sakramentalne 
       15.30 – udzielanie Komunii św.     
 

 

 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Obecność Chrystusa w Eucharystii nazywa się 

„rzeczywistą” nie w sensie wyłączności, jakby inne nie były „rzeczywiste”, ale przez 

szczególną doskonałość bo jest substancjalna. Przez nią mianowicie obecny staje się 

Chrystus cały, Bóg i człowiek. Opacznie więc tłumaczyłby ktoś ten sposób obecności, 

przypisując tzw. „pneumatyczną” naturę uwielbionemu Ciała Chrystusa wszędzie obecną, 

lub sprowadzając tę obecność do ram symbolizmu, jakby ten najczcigodniejszy Sakra-

ment nie zawierał nic poza skutecznym znakiem” (św. Paweł VI). 

 

  9 maja 2021                                                            - 3 -                                                      Nr 19/626 


	C:\Users\IzAdam\Desktop\19(1-4)2021.05.09.doc
	C:\Users\IzAdam\Desktop\19(2-3)2021.05.09.doc

