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

XV Niedziela Zwykła – Kościół znaduje w Eucharystii swoje życiowe centrum 
 

Słowo Boże: Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13 
 

„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch”. 
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego Jezus posyła apostołów 
po dwóch?  (…). Szukając rozwiązania tej niedzielnej zagadki, po-
myślmy o przykazaniu, które daje nam Chrystus w czasie Ostatniej 
Wieczerzy. Najpierw pokornie obmywa apostolskie nogi, po czym 
mówi, że chce, abyśmy się tak kochali, jak On nas pokochał. Jezus 
posyła po dwóch, aby przekonywującym było nie tylko świadectwo 

słowa, czy nawet najbardziej miłosiernego i czułego gestu, ale by ewangelizowała miłość 
wzajemna uczniów! „Patrzcie, jak oni się miłują” – to w jaki sposób patrzymy nawzajem na 
siebie, jak ze sobą rozmawiamy, jak spędzamy wspólnie czas, ma największą siłę oddziały-
wania. 
 Z faktu, że Chrystus posyła po dwóch wynika, że chrześcijaństwo nie jest religią 
dla indywidualistów. „Pomodlę się, postaram się, pójdę do kościoła i będzie dobrze”.  
Nie, nie będzie. Życie z Jezusem zaczyna naprawdę smakować, gdy dzielimy je z innymi 
i mamy świadomość, że idziemy razem w stronę nieba. 
 Jak przeżywam moją wiarę? Czy myślę, że to moja osobista i prywatna sprawa? 
Kiedy ostatnio rozmawiałem o Jezusie z kimś bliskim? 
 

      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 XV Niedziela Zwykła.  Msze św. o godz.: 8.00 i 10.30. 
    Po Mszy św. modlitwa za kierowców i pobłogosławienie pojazdów. 
    O godz. 15.00 – nieszpory niedzielne. 
2. We wtorek dzień fatimski: 19.00 – 19.25: spowiedź św., 19.30 – różaniec fatimski 
                                              20.00 - Msza św. w intencjach zbiorowych.  
                                              Po Mszy św. procesja ze świecami  i błog. sakramentalne. 
3. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30). 

4. W sobotę: 17.00 – 18.00:  adoracja Pana Jezusa.  
5. Spowiedź św. w tym tygodniu:  zasadniczo 30 min. przed Mszą św.  
             wtorek: 19.00 – 19.25, 
             piątek: 17.00 – 17.55 (będzie drugi ksiądz), 
             sobota: 16.30 – 17.55 (będzie drugi ksiądz).  
6. Zachęcam do czytania Pisma św. i prasy katolickiej. 
7. Kolekta:  11 i 18 lipca – na potrzeby parafialne. 
    Zbiórka do puszki: 11 i 24 lipca - na wsparcie misjonarzy – dar od kierowców..  
    Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
8. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, po Mszy św. 
9. Zapraszam do prac porządkowych przed odpustem w sobotę od godz. 9.00 do 10.30. 
10. W przyszłą niedzielę uroczystość odpustowa w naszej parafii.  
   Suma, w której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi o. Krzysztof OMI z Opola, rozpocz-

nie się o godz. 11.00. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. 
Odpust, to szczególny dzień i wyjątkowa liturgia. To nasze wspólne dziękczynienie Panu 
Bogu i naszym Świętym Patronom. Postarajmy się wziąć udział w tej liturgii,  
będąc w stanie łaski uświęcającej. Po sumie wyruszymy w procesji eucharystycznej  
wokół kościoła. Zapraszam dziewczęta do sypania kwiatów, młodzież do sztandarów, do-
rosłych do niesienia figury MB Fatimskiej i obrazu św. Anny. Ojców Dzieci Maryi i LSO pro-
szę o niesienie baldachimu. 
Nieszpory odpustowe będą o godz. 15.00.   

11. Dziękuję osobom, które w minionym tygodniu pracowały społecznie w kościele  
  oraz wokół kościoła i Domu Parafialnego. 

12. Dziękuję Różom Różańcowym, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, chórowi, szafarzom 
z rodzinami, LSO, Dzieciom Maryi i wszystkim obecnym na Mszy św. w piątek, za życzenia 
urodzinowe, modlitwę, kwiaty i ofiarowane prezenty.  

   Niech Pan Bóg wam wszystkim, drodzy Parafianie, obficie błogosławi. ks. proboszcz 
 

 
 

Na wesoło:   
Na katechezie na temat roku liturgicznego ksiądz pyta, co to są święta ruchome. 
Jedno z dzieci odpowiada: - To są święta, jak się chodzi dookoła kościoła. 
 

Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli i bliskości Pana Boga każdego dnia. kssk 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 5. ( Górna: 53.      Romantyczna: 10.  
                            Leśna: 10, 12.    Nowa: 53, 55.) 
        Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

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

  18 – 24 lipca 7. Nowa: 15, 17, 19, 23, 25;    54, 56, 58, 60, 62. 
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Złota myśl tygodnia: „Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, 
                 nawet z takich, które stoją plecami do Niego”.   (Stefan Kardynał Wyszyńskie) 
 

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 
 

 

Poniedziałek (12 VII) – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męczennika                                 

   

M.: 7.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 

  

Wtorek (13 VII) – śś. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta                                  

               
 

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

 
 

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

 

 

Środa (14 VII) – dzień powszedni                                  
 

      6.55 – Litania do św. Józefa 
M.: 7.00 – za ++ Mariana Krzyżaka (od siostry Marii z synem Bogdanem).        

 

Czwartek (15 VII) – św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 

        

      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 – za ++ rodziców Gertrudę i Jerzego Jarosz,  
                   ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa. 

 

 

Piątek (16 VII) – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 
 

      15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego (adoracja do godz. 15.30)         
              *17.00 – 17.55: spowiedź św. (będzie drugi ksiądz) 
M.: 18.00 – za + Mariana Krzyżak (od Jana i Marii Kita z rodziną). 
 

 

Sobota (17 VII) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

M.: 8.00 – za + Łucję Nowak (od Lucyny i Łukasza Aszenbrener).                  
             

    *16.30 – 17.55: spowiedź św. (będzie drugi ksiądz) 
                    17.00  -  18.00: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.45: adoracja w ciszy) 
        17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
 M.: 18.00 – za + tatę Władysława Ryszczuk,  
                        ++ rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 
       

 

Niedziela – 18 VII 2021 r.     
Odpust parafialny ku czci św. Anny i św. Joachima                             

                     7.30  – 7.55: spowiedź św. 
M.: 8.00 – za ++ rodziców Wiktorię i Henryka Ralla,  
   brata Ernesta, ciocie Agnieszkę i Emmę i ++ z pokrewieństwa. 
 
 

                 *10.00 – 10.55 – spowiedź św. 
M: *11.00 – Suma odpustowa (o. Krzysztof OMI):  

   1. W intencji mieszkańców naszej Parafii i przybyłych gości, z podz. za o. łaski  
       z prośbą o Boże błog. oraz opiekę św. Anny i św. Joachima. 
   2. Do Bożej Opatrzności w int. Wiktora Prusko (z okazji 85. r. ur.)  
       z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 

 

Procesja eucharystyczna, Te Deum  i błog. sakramentalne 
     

      15.00 – nieszpory z uroczystości odpustowej i błog. sakramentalne. 

   

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

18 lipca - odpust parafialny. Suma o godz. 11.00, nieszpory o godz. 15.00. 
            W liturgii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi o. Krzysztof OMI 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. 15.00 (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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