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

XIX Niedziela Zwykła – Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki 
 Słowo Boże: 1 Krl 19,4-8; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51 

 

 Chleb – „owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich”– w naszym krę-
gu kulturowym traktowany był zawsze jako niezbędny warunek życia  
i przeżycia. Zdobywany „w pocie czoła”, kojarzył się zwykle raczej  
z ludzkim wysiłkiem niż z darem niebios. A jednak życie nauczyło nas, 
że modlitwa o „chleb nasz powszedni” ma swój głęboki sens: przypomi-
na, że jesteśmy zależni od Boga i Jego łaskawości. (…). 

Już Ojcowie Kościoła zauważyli, że przyjmując normalne po-
żywienie sprawiamy, że powoli przekształca się ono w nasze ciało, staje się naszym ciałem. 
Gdy jednak przyjmujemy ciało Chrystusa, rzecz ma się odwrotnie: to my przekształcamy się 
albo lepiej – wtapiamy się w ciało Chrystusa, stajemy się do Niego podobni, stajemy się 
bardziej Chrystusowi.  

Nie wolno nam zapominać o przestrodze Chrystusa: „Jeżeli nie będziecie spożywać 
ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”  
(J 6,53). Chodzi tu oczywiście o nadprzyrodzony wymiar życia, o „życie wieczne” w łasce 
uświęcającej. Doświadczenie religijne wielu chrześcijan potwierdza, że gdy przez dłuższy 
czas zaniedbujemy przystępowanie do Komunii Świętej, to życie Boże faktycznie w nas 
zamiera: zaczyna się chrześcijańska wegetacja. Niby żyjemy, ale życie to nie przynosi zba-
wiennych owoców. Ogarnia nas zniechęcenie. Może więc i do nas zostało skierowane  
to wezwanie: „Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga!”. ks. Antoni Dunajski 
  

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. Wczoraj i dzisiaj w Kamieniu Śląskim uroczystości metropolitalne ku czci św. Jacka 
    i Pielgrzymka Rodzin. Ks. Biskup i Organizatorzy uroczystości serdecznie zapraszają. 
    Suma odpustowa o godz. 11.00 
    Konferencja o rodzinie i nabożeństwo do Świętej Rodziny o godz. 15.00. 
2. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do g.15.30).    

3. W piątek (13 sierpnia) dzień fatimski: 18.30 – 19.25: spowiedź św. 
                                                                 19.30 – różaniec fatimski 
                                                                 20.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych.  
4. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowzięcia NMP. 
    Msze św.: w sobotę o godz. 18.00, w niedzielę o godz. 8.00 i 10.30.  
    Po Mszach św. błogosławieństwo ziół i kwiatów. 
   W kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie, uroczystość  odpustowa. 

Suma o godz. 11.15, nieszpory o godz. 16.30.  
   Zachęcam do udania się na uroczystość odpustową do naszego kościoła-matki. 
5. Spowiedź św. :  zasadniczo 30 min. przed Mszą św., a w  sobotę: 17.00 – 17.45 .  
6. Kolekta:   8 sierpnia  – na potrzeby parafialne. 
             15 sierpnia – na Wydział Teologiczny w Opolu 
   „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
7. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, po Mszy św. 

 
*1. W imieniu Ojców Franciszkanów z Góry św. Anny serdecznie zapraszamy do udziału  

w tegorocznych Wielkich Odpustach Kalwaryjskich, które będą miały miejsce:  
12 - 15 sierpnie (ku czci Wniebowzięcia NMP), 26-29 sierpnia (ku czci Aniołów Stróżów),  
8 - 12 września (ku czci Krzyża Świętego).  

 

*2. W dniach od 15 do 22 sierpnia odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną 
Górę. Tegoroczne hasło «Życiem eucharystycznym wypełnić codzienność» tematycznie 
nawiązuje do aktualnego Roku Duszpasterskiego i obejmie kwestie związane z zaangażo-
waniem w życie parafii, przeżywanie sakramentu eucharystii i sakramentu chorych.  

   Każdy dzień będzie miał także akcent przygotowujący uczestników do beatyfikacji Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego. Zachowując wytyczne związane z trwającą pandemią, tegorocz-
na pielgrzymka będzie miała charakter sztafetowy. Grupy liczące około 80 osób wyruszą 
na trasę na dwa pełne dni, bez noclegów, troszcząc się o jedzenie i picie we własnym za-
kresie. Szczegóły na stronie www.pielgrzymka-opolska.pl. 

 

*3. 4 września (w sobotę) w Sanktuarium na Górze Św. Anny odbędzie się  
     Pielgrzymka Kobiet. 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 10. (Pasieczna: 3, 9, 11, 13, 17;    8, 10, 12, 14) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

  Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
08 – 14 sierpnia 11. Bagienna: 1, 3, 5, 9, 15, 17;      12, 16, 20. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.45 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00.  
  

15 – 21 sierpnia 12. Fredry 14, 18. 
Łąkowa 3;  20, 26, 28, 30, 38. 
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Złota myśl tygodnia: „Prawdziwa życzliwość polega na tym,  
                                  że życzysz drugiemu zbawienia”.          (Franciszek Kucharczak) 
 
     

M.: 18.00 – za ++ rodziców Marię i Franciszka Sczakiel, siostrę Jadwigę,  
                                                    braci Józefa i Jerzego oraz ++ z pokrewieństwa. 

       

 

Uroczystości metropolitalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim 
 

XIX Niedziela Zwykła – 8 VIII 2021 r.       (Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)           
               

                7.30  – 7.55: spowiedź św. 
M.: 8.00 – za + męża Huberta Sapok, ++ rodziców Juliannę  
              i Ryszarda, siostry Gertrudę i Helenę oraz brata Huberta. 
 
 

                 10.00 – 10.25 – spowiedź św. 
M: 10.30 – w int. Adama Tkocz (z okazji 40. r. ur.), z podz. za o. łaski, 
                           z prośbą o Boże błog. oraz opiekę matki Bożej i św. Józefa. 
 

 Nieszporów w naszym kościele dzisiaj nie będzie!  
 W Kamieniu Śląskim Nabożeństwo do Świętej Rodziny o godz. 15.00. 
 

 

Poniedziałek (9 VIII) – św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy,               
                                                                                               patronki Europy 
   

                6.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: 7.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 

  

Wtorek (10 VIII) – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika                                  

               

              17.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: 18.00 – za + mamę Marię Barcz (w 1. r. śm.),  
                   oraz ++ ojca Manfreda Barcz i Bernadetę Barcz. 

 

 

Środa (11 VIII) – św. Klary, dziewicy                  
 

               6.30 – różaniec i spowiedź św.   
               6.55 – Litania do św. Józefa  
M.: 7.00 – w int. Jana i Adeli (z ok. rocznicy ślubu i urodzin),  
                 z podz. za Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 
 

     11.00 - Msza św. ślubna: Fabian Heniczek i Nikola Sonntag. 
 

 

Czwartek (12 VIII) – dzień powszedni       

            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 + męża ojca dziadka Herberta Malkusz (w 2. r. śm.)  
                  oraz ++ jego rodziców. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Piątek (13 VIII) – dzień fatimski:   
 

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

     19.00 – 19.25: spowiedź św. 
    19.30 – różaniec fatimski 
20.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:  
1. O pokój na świecie. 
2. Za chorych i cierpiących. 
3. Za przebywających na urlopach i wakacjach. 
4. Za + matkę Otylię Parucha. 

5. W int. Grażyny (z ok. urodzin). 
6. W intencjach przez was podanych (napisanych na kartce):………………………… .  

 
 

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

 

Sobota (14 VIII) – św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika 

 

M.: 8.00 – za + matkę Otylię Parucha (w 7. r. śm.). 
                  
             

                    17.00  -  18.00: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.45: adoracja w ciszy) 
        17.00 – 17.45: spowiedź św.  
                    17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
 M.: 18.00 – w int. Krzysztofa i Krystyny Heda (z ok. 25. r. ślubu), z podz. za o. łaski, 
                  z prośbą o Boże błog. oraz opiekę matki Bożej i św. Józefa.   (Te Deum) 
       

 
 

Niedziela (15. VIII) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
                   
 

       7.30 – różaniec i spowiedź św. 
  M.: 8.00 – w int. Róży Różańcowej Jolanty Weinert  
            z podz. za o. łaski  z prośbą o Boże błogosławieństwo  
            i opiekę Matki Bożej Wniebowziętej. 
            Za zmarłych członków Róży.    

Błogosławieństwo ziół i kwiatów 
 

 

                     10.00 – 10.25: spowiedź św. 
M: 10.30 – za + męża i ojca Winfryda Brysz (w 6. rocznicę śmierci),  
                  ++ rodziców Ritę i Huberta Malkusz oraz ++ z pokrewieństwa. 

Błogosławieństwo ziół i kwiatów 
 

      *Nieszpory w kościele Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie o godz. 16.30.             
 

 
 

Na wesoło: Ksiądz pociesza mężczyznę: 
 - To nic, że masz pryszcze, 20 dioptrii, krzywe zęby i garb. Bóg cię synu kocha. 
Na to mężczyzna: 
 - Aż strach pomyśleć jakbym wyglądał, gdyby mnie nie kochał. 
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