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

XIV Niedziela Zwykła – Chrystus pociąga nas do siebie i wzywa do komunii 
 

Słowo Boże: Ez 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6 
 

 Wakacje to dla wielu ludzi czas pielgrzymek, rekolekcji i różnego 
rodzaju „wakacji z Bogiem”. Wracają z nich z postanowieniem nawrócenia. 
Chcą się zmienić, być bardziej uczciwi, życzliwi, pragną więcej się modlić. 
Gdy jednak kończą się wakacje, mija entuzjazm i zaczyna się zwykłe, dla 
niektórych nawet szare życie. 
Chęć przemiany, nawrócenia, niejednokrotnie napotyka na przeszkodę, 
jaką jest środowisko, w którym człowiek żyje. Z jednej strony można mieć 

nawet bardzo wielkie pragnienie przemiany, z drugiej - rodzi się jednak jakiś wewnętrzny 
opór - wstyd przed ludźmi, którzy dobrze nas znają i mogą się dziwić nowej postawie, 
a niekiedy nawet wyśmiewać ją, zwłaszcza gdy się okaże, że coś się nie udało. 
Czytania 14. Niedzieli Zwykłej w bardzo konkretny sposób wprowadzają nas w pewien klimat 
codzienności, który wszyscy dobrze znamy. Jest to zderzenie wielkich pragnień i możliwości, 
które kryją się w człowieku z rzeczywistością, w której przyszło mu żyć. Ewangelia pokazuje 
nam Jezusa, który styka się z niedowiarstwem swego rodzinnego miasta: stając wobec tych, 
którzy dobrze Go znają, krewnych i znajomych, nie może zdziałać żadnego cudu. Święty 
Paweł natomiast odkrywa, że wszelkie słabości nie tylko uczą pokory, chronią przed pychą  
i pokładaniem całej nadziei w sobie samym, ale są też okazją do jeszcze głębszego powie-
rzenia się Chrystusowi. 
Wakacje to doskonała okazja, żeby spojrzeć na własne życie z pewnym dystansem, zdobyć 
się na ten szczególny krytycyzm, który obecny jest w słowach listu św. Pawła. Warto do-
strzec dar Boży, którym jest nasze życie i nasze zdolności, ale zarazem uświadomić sobie, 
że nie brakuje nam także słabości, które można przezwyciężyć tylko z Jezusem. Więcej: 
widząc te słabości i pracę, która nas czeka, można sobie uzmysłowić, jak bardzo potrzebu-
jemy Bożej pomocy - zwłaszcza wtedy, gdy trudno liczyć ludzi, których mamy obok siebie. 

ks. Dariusz Madejczyk 

      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 XIV Niedziela Zwykła.  Msze św. o godz.: 8.00 i 10.30. 
    Dzisiaj popołudniowego nabożeństwa nie będzie. 
2. W piątek o godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30). 
3. Spowiedź św. w tym tygodniu: od poniedziałku do piątku: 30 min. przed Mszą św., 
    w sobotę: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 17.45, w niedzielę 7.30 – 7.55 i 10.00 – 10.25. 
4. Biuro parafialne będzie czynne w tym tygodniu w czwartek i w sobotę po Mszy św. 
5. Kolekty:  4 lipca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne 
                 11 lipca - na potrzeby parafialne 
   „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary.  
6. Bardzo dziękuję wszystkim pracującym społecznie w kościele i wokół kościoła. 
    Owoce waszej pracy są widoczne i cieszą oczy oraz serce. 

 
 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Ktokolwiek odnosi się do Świętej Eucharystii ze 
szczególną pobożnością i kochającemu nas Chrystusowi stara się ochoczo i wielkodusznie 
miłością odwzajemniać, ten doświadcza i do głębi rozumie, nie bez wielkiej radości i pożytku 
dla duszy, jak cenne jest życie ukryte z Chrystusem w Bogu (por. Kol 5,5) i jak wielką war-
tość ma prowadzenie rozmowy z Chrystusem, nad co nic nie ma na tej ziemi milszego, nic 
skuteczniejszego w podążaniu drogami świętości” (św. Paweł VI). 
 
 

Na wesoło:  Bandyta wpada do pociągu i krzyczy:  
 - Nie ruszać się, to jest napad!  
Jakiś pasażer z ulgą:  
 - Ojej, aleś mnie pan wystraszył… już myślałem, że to konduktor. 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 4. (Górna: 35, 43, 45, 47;   42, 46, 50, 52, 54, 56) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

04 – 10 lipca 5. Górna: 53.      Romantyczna: 10. 
Leśna: 10, 12.    Nowa: 53, 55. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.45 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00.  
  11 – 17 lipca 6. Nowa: 1, 3, 11;    8, 30, 46, 48, 50, 52. 
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Msze św. w lipcu i sierpniu: 
 
 

- w niedzielę: 8.00 i 10.30   
- w poniedziałek i środę: *7.00 
- we wtorek, czwartek i piątek: 18.00 
- w sobotę: 8.00 i 18.00 
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http://www.parafiakarlubiec.pl/
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Złota myśl tygodnia: „Życie jest jedną długą lekcją pokory”.   (James Matthew Barrie) 
 

M.: 18.00 – za + męża Ryszarda Nowickiego, ++ rodziców Marię i Wincentego  
                                       Wencel, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

XIV Niedziela Zwykła – 4 VII 2021                                     (Adoracja)                             

           
 

       7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny                 
      7.30 – 7.55: spowiedź św. 
M:  8.00 – za + siostrę Helenę Woźnica (w 1. r. śmierci).   

Adoracja Pana Jezusa i błogosławieństwo sakramentalne                                                          
 

      10.00 – 10.25: spowiedź św. 
M: 10.30 – za ++ rodziców Marię i Władysława Gnot,  

                                       Helenę i Stanisława Zdyb, męża i szwagra Edwarda Żyła  
                                                                                     i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Adoracja Pana Jezusa i błogosławieństwo sakramentalne                                        
 

Dzisiaj nie będzie nabożeństwa o godz. 15.00 
 

 

Poniedziałek (5 VII) – dzień powszedni                                 

   

M.: 7.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 

  

Wtorek (6 VII) – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy 

               

M.: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Jerzego Feliks, rodziców, teściów, 2 siostry,     
        3 braci, 3 szwagrów, szwagrówkę, siostrzeńca Norberta i jego żonę Alicję. 

 
 

 

Środa (7 VII) – dzień powszedni                                  
 

      6.55 – Litania do św. Józefa 
M.: 7.00 – przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. Jana,  

                      z prośbą o pomyślny przebieg operacji i Boże błogosławieństwo.        

 

Czwartek (8 VII) – św. Jana z Dukli, prezbitera                     
        

      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.: 18.00 – w int. Ryszarda, z prośba o ulgę w cierpieniu,  
                                 Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 

 

 

Piątek (9 VII) – dzień powszedni 
 

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

M.: 18.00 – w int. ks. prob. Stanisława Kołodzieja (w dniu urodzin), z prośbą  
            o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa w pracy duszpasterskiej.  
                                                                                          (z int. Róż Różańcowych). 
 

Sobota (10 VII) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

M.: 8.00 – ………………………………………………. 
 

                    17.00 – 17.45: spowiedź św. 
                    17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.45: adoracja w ciszy) 
        17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
M.: 18.00 – za + Reinholda Sobota (w 1. r. śmierci). 
 

 

XV Niedziela Zwykła – 11 VII 2021          (Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                                                    

           
 

       7.30 – 7.55: spowiedź św.     
M:  8.00 – w int. Joanny i Henryka Jaisczok  
(z ok. 10. r. ślubu i 35. r. ur. Joanny) z podz. za o. łaski z prośbą  
o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 

 

Modlitwa za kierowców,  
                         pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów.                  

     10.00 – 10.25: spowiedź św. 
M: 10.30 – za ++ Henryka Jaszkowic i jego rodziców,  
                  Karola Wicher i jego rodzeństwo oraz pokrewieństwo. 
 

Modlitwa za kierowców,  
                         pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów. 

 

            15.00 – nieszpory niedzielne 
 

   
 

 K a l e n d a r i u m  n a  l i p i e c :  
 
 
 

11 lipca - po Mszy św. o godz. 8.00 i 10.30 – modlitwa za kierowców,  
                                                 pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów.  
 
 
 

18 lipca - odpust parafialny.    
                 Suma o godz. 11.00, nieszpory o godz. 15.00. 
  W liturgii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi o. oblat z Opola.  
  W czasie sumy grać będzie zespół Solidaris Brass. 
 
 
 
 

24 lipca - po Mszy św. o godz. 18.00 – modlitwa za kierowców,  
                      pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów.  
25 lipca – piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny (na uroczystości odpustowe).  
                        Wyjście sprzed naszego kościoła o godz. 6.00.  
                        Powrót (wyjście z Góry Św. Anny) o godz. 16.00 (po nieszporach). 
 

26 lipca – 34. rocznica konsekracji naszego kościoła. 
                 O godz. 18.00 - Msza św. za ++ parafian i budowniczych naszego  
                                          kościoła. Procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych. 
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