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

Wniebowstąpienie Pańskie – Chrystus jest głównym   
                    celebransem liturgii, przez którą czci Ojca w niebie 

Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 4,1-13; Mk 16,15-20 

Pewna legenda norweska opowiada o biednej kobiecie, która jako wdowa 
z niemowlęciem na ręku szukała wsparcia u różnych dobrych ludzi. Cho-
dziło jej przede wszystkim o to dziecko, które nazywała swoim najwięk-
szym skarbem na ziemi. Pewnego dnia przechodząc przez las dostrzegła 
drzwi prowadzące do jakiejś pieczary. Równocześnie usłyszała głos, by 

weszła do wnętrza. Pieczara okazała się skarbcem pełnym różnych kosztowności. I znowu 
usłyszała: „bierz ile chcesz, tylko nie zapomnij o największym skarbie”. Kobieta położyła 
dziecko w kącie, rozłożyła chustkę i kładła na niej: sztaby złota, naszyjniki z brylantów i pe-
reł. Co jakiś czas słyszała głos: „bierz ile chcesz, tylko nie zapomnij o największym skarbie”. 
Kiedy musiała zakończyć swój czas pobytu w skarbcu, wyszła pospiesznie, a za nią zamknę-
ły się żelazne drzwi. I wtedy uświadomiła sobie, że w gorączce zachłanności zapomniała o 
dziecku. Zaczęła dobijać się do żelaznych drzwi, ale na próżno. Utraciła bezpowrotnie naj-
większy skarb – swoje dziecko. 
 W „Credo” wyznajemy, że Jezus „wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca”.  
Ta prawda stanowi zaproszenie dla wierzących w Niego, aby nie szukali nieba daleko od 
ziemi, nie szukali szczęścia dopiero po śmierci. Ziemia jest pod naszymi nogami, ale niebo 
jest bliżej, bo w naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby dostrzec w nim Chrystusa, który jest za 
obłokiem doczesności, różnych ludzkich wad, czasami grzechu. Kiedy podążamy do niebie-
skiego celu, największym skarbem jest stan łaski uświęcającej, zjednoczenie z Bogiem, jest 
nim Jezus Chrystus.          ks. Leszek Smoliński 

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 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.   
    Nabożeństwo majowe i nowenna do Ducha Świętego o godz. 15.00. 
    Udzielanie Komunii św. (tym, którzy uczestniczyli we Mszy św. transmitowanej) o 15.30.  
2. Do soboty trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
3. 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.. 
4. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia ok. 30. minut przed Mszą św. oraz 
                                                                                                   w sobotę: 17.00 - 17.30. 
5. Kolekty:  16 maja - na potrzeby parafialne 
                   23 maja – jałmużna postna z całego roku. 
    Zbiórka do puszki: 16 maja na remont katedry opolskiej. 
    „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
6. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, w Domu Parafialnym, po Mszy św.  
7. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
    Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.   
    Nieszpory z Uroczystości, modlitwa do MB i błog. sakramentalne o godz. *14.00. 
    Udzielanie Komunii św. (tym, którzy uczestniczyli we Mszy św. transmitowanej) o *14.30. 
8. Bardzo dziękuję za troskę o kwiaty i krzewy wokół kościoła i przed cmentarzem,  

za koszenie trawy, pomiary geodezyjne, prace w Domu Parafialnym i wokół niego.  
   Osoby, którym należy się szczególne podziękowanie: Alicja Tutak, Sonia Gala, Antoni 

Wicher, Teresa i Gerard Wicher, Anna Wolska, Hubert Sznajder, Tadeusz Bandzerewicz, 
Teodor Pandel, Dawid Gala, Andrzej i Dorota Halscy, Stefan Ficek, Adam i Rita Ficek,  

    Beata Schnurpfeil, Gabriela Kochanowska, Agnieszka i Andrzej Jania, Bernard Smiatek  
 i Jan Duczek. Dziękuję Bernadecie Kampa za uszycie spódniczek dla marianek. 

   Dziękuję kilkunastu rodzinom, które złożyły ofiary na wyposażenie jadalni i kancelarii.     

 

Na wesoło: Na uroczystym przyjęciu mąż już trzeci raz wraca z bufetu z kopiastym  
            talerzem. Żona nie wytrzymuje:    - Nie wstyd ci?!  Co ludzie sobie o tobie pomyślą? 
                                                                        - Nic, mówię im, że to dla ciebie.  
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 42.  (Krapkowicka 102, 106, 108, 112, 114. 

Wąska  2, 6;   3, 3a, 5.)  za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

16 – 22 maja 43. Przyjacół Schongau  1, 3, 3a, 5, 7;   2a, 2. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 19.00 i w sobotę od godz. 9.00 – 10.15.  
  

23 – 29 maja 44. Przyjaciół Schongau  9, 11, 17;   10, 14, 18. 
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Nabożeństwa ku czci Matki Bożej: 
 
 

Niedziela – godz. 15.00            Litania Loretańska  
Poniedziałek – godz. 18.00      Wezwania do Matki Boga i ludzi 
Wtorek – godz. 18.00               Królująca w Niebie 
Środa –  godz. *8.00                 Litania Loretańska 
Czwartek – godz. 18.00            Wezwania do Matki Bożej  
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: „Wystarczy promyk nadziei, aby otwarło się niebo”. 
                                                                                                          (przysłowie arabskie) 

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, nowenna i błog. sakramentalne 
       15.30 – udzielanie Komunii św.     
 

 4. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela  
Poniedziałek (17 V) – dzień powszedni                                       

         17.30 – różaniec i spowiedź św. 
18.00 (nabożeństwo majowe, nowenna i Msza św.) – do Bożej Opatrzności  
                     z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie w rodzinie Sobota.  
                     Za + męża Reinholda Sobota. 
 

 5. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela  
Wtorek (18 V) – dzień powszedni                         
        17.30 – różaniec i spowiedź św. 

18.00 (nabożeństwo majowe, nowenna i Msza św.) –  
                                              za ++ Jan Grabelus i jego rodziców Jana i Bertę.          

 6. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela  
Środa (19 V) – dzień powszedni                                                           

 

         7.30 – różaniec  i spowiedź św.      7.55 - Litania do św. Józefa 
8.00 (nabożeństwo majowe, nowenna i Msza św.) – za ++ żonę Wandę Blania,     
syna Aleksandra, rodziców Józefa i Magdalenę Blania, ojca Mariana Murawskiego, 
czterech szwagrów, dziadków i ++ z pokrewieństwa.        

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Chrystus nie inaczej staje się obecny w tym Sakramencie, 
jak przez przemianę całej substancji chleba w ciało, a całej substancji wina w jego krew; tę wprost 
zadziwiającą i osobliwą przemianę Kościół katolicki nazywa trafnie i właściwie przeistoczeniem. Po 
dokonanym przeistoczeniu postacie chleba i wina nabierają nowego bez wątpienia znaczenia, no-
wego zadania i nowego celu, ponieważ nie są już pospolitym chlebem i pospolitym napojem, lecz 
znakiem rzeczy świętej i znakiem duchowego pokarmu” (św. Paweł VI). 

 7. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela  
Czwartek (20 V) – św. Barnardyna ze Sieny, prezbitera  
                        

                     17.30 – różaniec i spowiedź św. 

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 int. kapłanów).       

18.00 (nabożeństwo majowe, nowenna i Msza św.) –  
                                           za + Alojzego Mnich , jego rodziców i rodzeństwo. 
 

  

8. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela  
Piątek (21 V) – św. Jana Napomucena, prezbitera i męczennika 

 

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

16.30 – 17.00: nabożeństwo majowe i nowenna z udziałem wszystkich dzieci   
18.00 (nabożeństwo majowe, nowenna i Msza św. z udziałem młodzieży) – 
                                                                             za + Piotra Grzesik (w 100. r. ur.) 
 

 

 9. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela  
Sobota (22 V) – św. Rity z Cascii, zakonnicy                     
8.00 (nabożeństwo majowe, nowenna i Msza św.) – za + Władysława Pacholika. 

 

                                                                                     *11.00 – bicie dzwonów w dniu święceń kapłańskich w Opolu 
                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 ++ Jadwigę Wojtala, jej męża Antoniego, dwóch synów,  
                  Tadeusza Kasiura i ++ z pokrewieństwa. 

 

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 23 V 2021    
 

 

           7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M: 7.30 – za ++ rodziców Joannę i Alojzego Klama,  
                              brata Reinharda i ++ z pokrewieństwa. 
 
           

            8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 

M: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.                      

         10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 

M: 10.30 – za ++ Piotra Ikas, Winfryda Brysz, Bernarda Nocon 
                                                                                        i ks. Józefa Skowronka. 
 

 

                                *14.00 – nieszpory z Uroczystości, modlitwa do MB i błog. sakramentalne 
        14.30 – udzielanie Komunii św.     
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