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

XI Niedziela Zwykła – Żyć radykalną nowością wprowadzoną przez Chrystusa 
w powszechne warunki życia   

 

Słowo Boże: Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mt 4,26-34 
 

Bóg może każdego pokornego wywyższyć i każdego pewnego 
siebie poniżyć. (…). Jezus, znając nasze ograniczenia, stara się 
wytłumaczyć istotę królestwa Bożego. (…). Mamy żyć jak to ziaren-
ko gorczycy, które „gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze 
wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe 
od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak, że ptaki powietrzne 
gnieżdżą się w jego cieniu” (Mk 4, 31-32). Nasza wiara to podatny 

grunt, na którym ma się dobrze rozwijać nasze życie, a równocześnie nasze życie to 
podatny grunt, na którym ma wzrastać nasza wiara.    Piotr Blachowski 
 

Z Dekretu ks. bpa Andrzeja 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, od dnia 13 czerwca br. 
aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje: 
 

1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 50%, a od dnia
26 czerwca br. – 75%, dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do
tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.

 

2. Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych. (…).
Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach
kultu religijnego.

 

3. Odwołuję w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej
i świątecznej”.

Wobec tego, drodzy Parafianie, podejmijmy cierpliwe starania o powrót 
    wszystkich do regularnego praktykowania wiary. 

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 XI Niedziela Zwykła. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.
Również dzisiaj przypada Dzień fatimski. O godz. 7.30 Msza św. w int. zbiorowych.
Różaniec i nabożeństwo fatimskie o godz. 20.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

2. Trwa miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Codziennie modlimy się słowami Litanii polecając siebie i nasze rodziny Sercu Jezuso-

wemu. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
3. W środę od godz. 7.00 do 8.00 - nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji osób prze-

śladowanych i uchodźców.
4. Spowiedź św.: zasadniczo ok. 30. minut przed Mszą św. a w sobotę: 17.00 - 17.30.

W piątek: od godz. 16.30 – dzieci klas III, IV i V
od godz. 17.15 – 17.55: młodzież klas VI, VII, VIII i szkół średnich.

Bardzo proszę rodziców dzieci i młodzieży, by zadbali o godne i pobożne zakończenie ro-
ku szkolnego przez swoje potomstwo. W tym tygodniu (w piątek) spowiedź św., a w przy-
szły czwartek (24 czerwca) Msza św. dziękczynna za otrzymane w tym trudnym roku
szkolnym łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w czasie wakacji.

5. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).
6. Kolekty:  13 i 20 czerwca - na potrzeby parafialne.

Zbiórka do puszki: 20 czerwca - na Wydział Teologiczny w Opolu.
 „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
7. Bardzo dziękuję za wszelkie prace i zadania wykonane w minionym tygodniu,

a szczególnie za troskę o zieleń wokół kościoła i DP.

 

Na wesoło: 1. Szkot ożenił się z wdową i po ślubie jedzie pociągiem. 
- Gdzie pan jedzie? - pyta go inny podróżny.

- W podróż poślubną.
- A gdzie żona?

- Ona już była.
2. Rozmowa kelnera z klientem restauracji:

- Szampan.

Nr 24 
(631) 

13 VI 2021 Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima  
w Gogolinie - Karłubcu

Dziękuję osobom z Rejonu 46.  Fabryczna 1/1, 1/3, 1/4;   3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6; 
    5/1, 5/2, 5/3, 5/4;   6/1, 6/2;  7/1, 7/2, 7/3, 7/4) 

za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
13 – 19 czerwca 1(2). Górna: 1, 3, 5, 7, 11;  2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.       

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

20 – 26 czerwca 3. Górna: 25, 29;     22, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 
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- Szkobitom.
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Złota myśl tygodnia: Człowiek dojrzewa w pokorze serca. Im bardziej się on umniejsza  
                                 w sobie, tym więcej Bóg wzrasta w nim”.     (św. Antoni Padewski) 
 

M.: 18.00 – za ++ teściów Mariannę i Franciszka Mnich oraz ++ z ich rodzin.                
 
 

XI Niedziela Zwykła – 13 VI 2021          (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                      

           

Dzień fatimski          7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – Msza św. w intencjach zbiorowych:  
1. Za ++ rodziców Nogielski i Sapok, męża Huberta,       
    syna Jana, 2 siostry, brata i ks. Arkadiusza. 
2. Za + ojca Helmuta Gramala. 
3. Z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla rodzin:  
    Tomeczek, Skowronek, Bonkosch i Macheleidt. 
4. W int. Libańczyków o pokój i nadzieję na godne życie. 
5. W int. członków Dzieła „Oremus”. 

 6. O zdrowie w rodzinie. 
 7. O wyjście z nałogu dla syna. 
     8. W intencjach przez was podanych (napisanych na karteczkach).  

 

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
M: 9.00 – za ++ rodziców Urszulę i Gerharda Dudek.                    

          10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
M: 10.30 – za + męża Mieczysława Wolskiego (w 1. r. śm.). 
                          

             19.30 – 19.55: spowiedź św. 
     20.00 – różaniec fatimski, modlitwa do Matki Bożej,  
                    procesja ze świecami, Litania do NSPJ i błogosławieństwo sakramentalne 
 

 

Poniedziałek (14 VI) – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika                                   

   

M.: 18.00 – za + męża i ojca Alojzego Suszka, ++ rodziców z obu stron, 
           ++ z pokrewieństwa, ++ Martę i Annę Fait oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

  

Wtorek (15 VI) – dzień powszedni 
        

M.: 18.00 – …………………………………………………………… (intencja wolna). 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne          

  

Środa (16 VI) – dzień powszedni                                  
 

7.00 – nabożeństwo ku czci św. Józefa   
w intencji w intencji osób prześladowanych i uchodźców 

              7.15 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                      (7.30 – 7.55: adoracja w ciszy i spowiedź św.)   
M.: 8.00 – …………………………………………… (intencja wolna). 
        

Czwartek (17 VI) – św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika                            
        

M.: 18.00 – za ++ męża Mieczysława Kurp, córkę Agnieszkę i rodziców z obu stron. 
 

          Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

 

Piątek (18 VI) – dzień powszedni 

      

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

       16.00 – 16.25 (w salce): katecheza dzieci klas III 
      16.30 - nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas III, IV i V   

       17.15 – 17.55: spowiedź św. klas VI, VII, VIII i młodzieży szkoły średniej 
M.: 18.00 – za ++ Imgardę Gabor (w 1. r. śm.), matkę Gertrudę Beer,  
                  Jadwigę i Józefa Borys.                     Litania do NSPJ i błog. sakramentalne 
 

 

Sobota (19 VI) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
 

M.: 8.00 – w int. męża Grzegorza (z ok. 65. r. urodzin), z podz. za o. łaski  
                                z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  
 

                17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa    
                17.00 – 17.30: spowiedź św.  
                17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia i Litania do NSPJ                
   17.45 -  wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Jana i Franciszkę Bartela, teściów Leona i Gertrudę, 

męża Bernarda Gabrielczyk, ++ pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 

XII Niedziela Zwykła – 20 VI 2021                               

           

          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. Anny Doleżych (z ok. 50. r. urodzin), z podz. za o. łaski  
                      z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  (TD)                   

          10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
M: 10.30 – za + + rodziców Annę i Franciszka Gabrielczyk,  
                     Ryszarda i Reginę Wicher, 3 braci, 2 bratowe i ++ z pokrewieństwa. 
 

     15.00 – nabożeństwo ku czci NSPJ i błogosławieństwo sakramentalne 
 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Nie wolno zapominać, że w dawnych wiekach wierni, 
czy to uciskani grozą prześladowań, czy to przebywający na odludziu z zamiłowania do  
życia pustelniczego, posilali się nawet każdego dnia Eucharystią, biorąc ją własnymi ręko-
ma, gdy nie było kapłana lub diakona. Nie dlatego o tym mówimy, by zmieniać coś w spo-
sobie przechowywania Eucharystii i przyjmowania Komunii św. przepisanym później przez 
prawa kościelne i teraz jeszcze będącym w mocy, lecz dlatego by się wspólnie radować  
z wiary Kościoła, która zawsze jest jedna i ta sama” (św. Paweł VI). 
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