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

XII Niedziela Zwykła – Chrześcijanie modlą się, by przyspieszyć powrót Chrytusa 
 

Słowo Boże: Hi 38,1-11; 2 Kor 5,14-17; Mt 4,35-41 
 
 

 „Jakże wam brak wiary?”. Te słowa Jezusa również opisują nasze 
przeżywanie, doświadczanie codzienności. Słaba jest nasza wiara i 
często brak nam zaufania do Boga. Potrzeba doświadczenia, prze-
życia burzy na jeziorze, aby móc odkryć, co w naszej codzienności 
powinno być na pierwszym miejscu. „Jakże wam brak wiary?” -  
te słowa odkrywają również kruchość naszych relacji z innymi oraz 
to, że nie potrafimy wychodzić z różnych doświadczeń życiowych 
 z podstawowym pytaniem na ustach o to, czego Pan Bóg chciał nas 
nauczyć przez to właśnie konkretne doświadczenie. Trzeba sobie 

stawiać wiele pytań i ważniejsze jest często owo pytanie niż wyczerpująca odpowiedź, której 
może przez całe życie nie odnajdziemy.  Tomasz Dostatni OP 
 
 
 

Z Dekretu ks. bpa Andrzeja Czai: „W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmo-
gącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepi-
sów 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. 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”.  
    Zachęcam wszystkich do przyjmowania sakramentu pokuty i uczestniczenia 
w niedzielnej Eucharystii w naszym kościele.  Ks. proboszcz 

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 XII Niedziela Zwykła. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.  
2. Spowiedź św.: zasadniczo ok. 30. minut przed Mszą św. a w sobotę: 17.00 - 17.30.  
3. 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. 
4. We wtorek po Mszy św. spotkanie LSO i Dzieci Maryi. 
5. W środę (23 czerwca) gościć będziemy w naszej parafii kapłanów wyświeconych  

w Opolu w 1962 roku. O godz. 11.00 zacni kapłani celebrować będą Mszę św.  
    Zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej Eucharystii.  
   Gospodarzem spotkania będzie ks. prałat Stanisław Wąsik, wielki dobroczyńca   

 naszej  parafii.  
6. W czwartek Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.  
   O godz. 16.30 i 18.00, Msza św. dziękczynna za otrzymane w tym roku szkolno – 

katechetycznym łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w czasie wakacji. 
   Bardzo proszę rodziców dzieci i młodzieży, by zadbali o godne i pobożne zakończenie     
   roku szkolnego przez swoje potomstwo.  
7. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30). 
8. W piątek różaniec (g. 17.30) i Msza św. w intencjach zbiorowych (godz. 18.00),  
    przez wstawiennictwo św. o. Pio (przeniesione ze środy). 
9. Kolekty:  20 i 27 czerwca - na potrzeby parafialne. 
   Zbiórka do puszki: 20 czerwca - na Wydział Teologiczny w Opolu. 
   „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
10. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc i staranie o kościół i jego otoczenie. 
 
 

 
 
 
 

Na wesoło: Spotyka się dwóch przyjaciół:  
 - Ale jestem ostatnio roztargniony!  
  Jadąc w piątek na ryby, zapomniałem wziąć ze sobą wędki.  
   - Kiedy zorientowałeś się, że jej nie masz?  
 - Dopiero w niedzielę wieczorem, gdy wróciłem do domu.  
    Żona to zauważyła, gdy wręczałem jej ryby. 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 1(2).   (Górna: 1, 3, 5, 7, 11;  2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
20 – 26 czerwca 3. Górna: 25, 29;     22, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.45 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00.  
  27 – 03 lipca 4. Górna: 35, 43, 45, 47;   42, 46, 50, 52, 54, 56. 
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Złota myśl tygodnia: „Chińczycy, by napisać „kryzys”, wykonują dwa pociągnięcia pędzla.                      
                          Jedno oznacza zagrożenie, drugie szansę”.  (John Fitzgerald Kennedy) 
 

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 
 

 

Poniedziałek (21 VI) – Najświętszej Maryi Panny Opolskiej                                 

   

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

 Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

  

Wtorek (22 VI) – dzień powszedni       

               

M.: 18.00 – za + Erykę Torka (w 30 dzień po śmierci). 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
Spotkanie LSO i Dzieci Maryi          

  

Środa (23 VI) – dzień powszedni                                  
 

      7.55 – Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – w pewnej intencji. 
 

M.: *11.00 – Msza św. celebrowana przez siedmiu kapłanów wyświęconych  
                   w Opolu w 1962 roku.        

 

Czwartek (24 VI) – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela                            
        

      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).       
 

M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – w intencji dzieci, z podz. za o. łaski w mijającym   
                 roku szkolno - katechetycznym, z prośba o Boże błog. w czasie wakacji. 
 

M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – w int. młodzieży, z podz. za o. łaski w mijają-
cym roku szkolno - katechetycznym, z prośba o Boże błog. w czasie wakacji. 

 

          Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

Piątek (25 VI) – dzień zwykły 
M.: 8.00 – ………………………………………………………….…. (intencja wolna). 

                

       15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego (adoracja do godz. 15.30)      
       17.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio  

M.: 18.00 (w int. zbiorowych, przeniesiona ze środy): 
  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 intencji dobrodziejów, którzy wspierali budowę Domu Parafialnego 

  4) w intencji pracujących za granicą 
  5) w intencji dzieci i młodzieży o błogosławione wakacje 
  6) w intencji chorych parafian 
  7) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
  8) o pokój na świecie 
  9) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
10) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
11) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
12) w int. wszystkich ojców - o radość życia wiecznego dla zmarłych i błog. dla żyjących 
13) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
14) za ++ Rudolfa Szefczyk, syna Bernarda, rodziców, teściów, siostry, braci, szwagierki 

    i szwagrów. 
15) w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach.         Litania do NSPJ  
 

 

Sobota (26 VI) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
 

M.: 8.00 – ………………………………………………….. (intencja wolna). 
 

                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 Piotra i Martę Malkusz, Ernesta i Marię Nowak,  
                                                  męża Herberta, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

XIII Niedziela Zwykła – 27 VI 2021                               

           

                7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  7.30 – za + Bernadetę Barcz (w 1. r. śmierci). 

 

                8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
M:  9.00 – za + Władysława Grzegorzka.                   

              10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
M: 10.30 – za + męża Klausa Bekiesch (w 5. r. śmierci). 
 

     15.00 – nabożeństwo ku czci NSPJ i błogosławieństwo sakramentalne 
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