
Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
   Fundusz inwestycyjny: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113 

Biuro Parafialne: 47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 98 
Telefon.:  77 466 66 72, kom.: 507–017–858,  e-mail: stasieko@interia.pl 
Adres strony internetowej:  www.parafiakarlubiec.pl  

 

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

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
Eucharystia – zjednoczenie ziemi z niebem 

 Słowo Boże: Ap 11,19–12,10; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56 
 

Od wieków proroctwa i zapowiedzi poruszały kwestię Niewiasty, 
która „porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł 
rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A 
Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez 
Boga…” (Ap 12,5-6). Miejsce ma przygotowane przez Boga 
i obok Boga jako Matka i Rodzicielka Boga. 

Święty Paweł w Liście do Koryntian stwierdza „jak w Adamie wszyscy umierają, tak 
też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako 
pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.” (1 Kor 15,22-23). Mó-
wiąc o naszej przyszłości podkreśla, że ten, który narodził się z Maryi, pokonał śmierć dla nas 
wszystkich. 

W Ewangelii świętego Łukasza Maryja przedstawiana jest jako wzór Matki, wzór po-
słuszeństwa. Przyjmując Słowo Pana, stała się naszą Orędowniczką, Wspomożycielką, 
a przede wszystkim Matką, do której możemy się uciekać z naszymi prośbami, problemami, 
utrapieniami. Przez Maryję możemy zawsze i wszędzie prosić o łaski płynące od Jezusa 
Chrystusa. Słowa, które Maryja wypowiada w rozmowie z Elżbietą, matką Jana Chrzciciela, 
powinny nam towarzyszyć w każdej chwili naszego życia: „Święte jest Jego imię – a swoje 
miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc 
ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców 
z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.” 
(Łk 1,49-53). 

Maryjo, Boża Rodzicielko, przez Twoje wstawiennictwo prosimy Pana naszego Je-
zusa Chrystusa o to, abyśmy – biorąc Ciebie za wzór – potrafili w każdym momencie okazy-
wać nasze posłuszeństwo.  

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 Uroczystość Wniebowzięcia NMP.
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.

2. We wtorek uroczystość ku czci św. Jacka, głównego patrona Metropolii Górnośląskiej.
3. W piątek o godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30).
4. Spowiedź św. :  zasadniczo 30 min. przed Mszą św., a w  sobotę: 17.00 – 17.45 .
5. Kolekta:   15 sierpnia – na Wydział Teologiczny w Opolu

      22 sierpnia  – na budowę kościoła pw. św. Jana Pawła II w Opolu.    
 „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 

6. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne tylko w sobotę.
7. Bardzo dziękuję za skoszenie trawy oraz troskę o krzewy i kwiaty wokół kościoła i w ko-

ściele. Zachęcam do włączania się w różnego rodzaju prace w kościele i wokół kościoła.
To konkretne działanie, jest wpisane w zakres obowiązków w ramach dyżuru parafialnego.
Nie licz na „Samosia”. On nie istnieje. Bądź „Ktosiem”.

8. 7 września (wtorek), do godz. 11.00 na parkingu kościoła, zbiórka elektrośmieci, z której
dochód posłuży wsparciu projektów misjonarzy.

 Wielkie Odpusty Kalwaryjskie na Górze św. Anny: 
26-29 sierpnia (ku czci Aniołów Stróżów), 8 - 12 września (ku czci Krzyża Świętego).

45. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę: 15 - 22 sierpnia.
Tegoroczne hasło «Życiem eucharystycznym wypełnić codzienność»
Szczegóły na stronie www.pielgrzymka-opolska.pl. (Cd. na s. 3)

 
 

Kalendarium na sierpień: 
 

22. Kolekta na budowę kościoła pw. św. Jana Pawła II w Opolu (oo. Oblaci).
23. Dzień ku czci św. o. Pio. Różaniec o godz. 6.30. Msza św. o godz. 7.00.
29. Dożynki parafialne – podziękowanie Bogu za plony. Msza św. o godz. 10.30.

Nr 33 
(640) 

15 VIII 2021 Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima  
w Gogolinie - Karłubcu

Dziękuję osobom z Rejonu 11.  (Bagienna: 1, 3, 5, 9, 15, 17;  12, 16, 20) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

15 – 21 sierpnia 12. Fredry 14, 18. 
Łąkowa 3;  20, 26, 28, 30, 38. 

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

 22 – 28 sierpnia 13. Gogolińska (Malnia Skały) 6, 12, 77/1, 77/2, 77/4,      
    79/1, 79/4, 79/6, 81/2, 81/3, 81/4, 83. 
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31. Miesięczne nabożeństwo ku czci św. Józefa: godz. 17.00 - 18.00.

mailto:stasieko@interia.pl
http://www.parafiakarlubiec.pl/
http://www.pielgrzymka-opolska.pl/
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Złota myśl tygodnia: „Powierzajcie się Jezusowi w Sakramencie i Maryi Wspomożycielce, 
        a zobaczycie, co to są cuda”.  (Św. Jan Bosko) 

     

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.

Poniedziałek (16 VIII) – dzień powszedni 
   

              17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: *18.00 – ……………………………………………………………… (intencja wolna). 
 

 

Wtorek (17 VIII) – św. Jacka, prezbitera, głównego patrona Metropolii Górnośląskiej 
               

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Martinę i Joachima Marcinek, Reginę i Ryszarda Wicher 

    oraz ++ z rodziny. 

 

Środa (18 VIII) – dzień powszedni  
 

 6.30 – różaniec i spowiedź św.  
         6.55 – Litania do św. Józefa  

M.: 7.00 – ……………………………………………………………….. (intencja wolna). 
 

 

Czwartek (19 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 Zdzisława Żaczek, ++ rodziców Elżbietę i Wilhelma 
  Matuszek, siostrę Marię, brata Norberta i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek (20 VIII) – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła 
       

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

17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + Marię Boehm (Bem) i ++ z pokrewieństwa. 

 

 

Sobota (21 VIII) – św. Piusa X, papieża 

 

      7.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.                  

     17.00  -  18.00: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.45: adoracja w ciszy) 
      17.00 – 17.50: spowiedź św.  
     17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia  

 M.: 18.00 – za + ojca Bernarda Gabrielczyk, 
   ++ rodziców Edeltraudę i Konrada Gajda, ++ dziadków i z pokrewieństwa. 

 

Niedziela (22. VIII) – XXI Niedziela Zwykła 
                   

           7.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za + ks. prałata Franciszka Duszę (w 32 r. śmierci). 

         10.00 – 10.25: spowiedź św. 
M: 10.30 – w int. Stefana i Anny Ficek (z ok. 25. r. ślubu), z podz. za o. łaski, 

           z prośbą o Boże błog. oraz opiekę matki Bożej i św. Józefa.   (Te Deum) 
 15.00 – nieszpory niedzielne  

 

W nawiązaniu do zachęty Biskupa Opolskiego do duchowego pielgrzymowania, 
podajemy informacje przydatne «duchowym» pielgrzymom. Jak zatem duchowo pielgrzy-
mować? Najpierw świadomie podjąć decyzję o duchowym pielgrzymowaniu, zaplanować na 
to czas i być gotowym na wyrzeczenia oraz wzbudzić intencję, która będzie mu towarzyszy-
ła. Dobrze byłoby przystąpić także do sakramentu pokuty i pojednania oraz zadbać o co-
dzienne uczestnictwo we Mszy św. w swojej parafii i przyjąć Komunię Świętą. Duchowi piel-
grzymi mogą także skorzystać z przygotowanych przez organizatorów pomocy:  

• Aplikacja Mobilna BonaFide.
• Strona internetowa (www.pielgrzymka-opolska.pl).
• Profil Facebook (www.facebook.com/PielgrzymkaOpolska).
• Transmisja w TVP Opole. W niedzielę o 9.00 w TVP Opole odbędzie się transmisja

Mszy św. na początek pielgrzymki z Bazyliki św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.
• Audycje w Diecezjalnym Radiu Doxa. Nasze radio przygotowało specjalną ramów-

kę na czas pielgrzymki, a w niej: «wejścia na żywo» z trasy, rozmowy z pielgrzy-
mami, ponadto o g. 17.50 i 20.50 – pielgrzymkowe konferencje;  21.00 – różaniec
z udziałem pielgrzymów.

• Materiały w Opolskim Gościu Niedzielnym.
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