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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021 
XXI Niedziela Zwykła – Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem 
 

Słowo Boże: Joz 24,1-18; Ef 5,21-32; J 6,55-69 
 

Czego wymagał Pan Jezus od swoich uczniów, czego wymaga od nas? 
Mówiąc krótko, wierności, czystości serca, zdolności pokonywania prze-
szkód życiowych. Wierność małżeńska pryska przy byle jakich potknię-
ciach, nie ma sił na wzajemne wybaczenie sobie jakichś upokorzeń, am-
bicje biorą górę nad rozsądkiem.  

W powiatowym sądzie odbywała się rozprawa rozwodowa. 
Na sali słychać było wzajemne krzykliwe oskarżenia. Ludzie kiwali gło-

wami z politowaniem. Na rozprawę niepostrzeżenie przyszła także 12–letnia córka rozwodzą-
cych się małżonków. Wszystko słyszała i chyba tylko na jej twarzy malował się wstyd. Kiedy 
padały słowa wyroku, dziecko głośno krzyknęło: „A ja, do kogo pójdę?”.  
Sędzia, patrząc na to, co się dzieje, dopowiedziała: „W tym domu zabrakło jednego mebla – 
zabrakło klęcznika. Gdyby w tym domu choć jedno z rodziców klękało do modlitwy, to biedne 
dziecko miałoby dom!”. 

„Panie, do kogóż pójdę?” – zapytała kiedyś młoda dziewczyna. Miała dwadzieścia 
trzy lata. Przeżywając osobistą tragedię, załamała się. Była bliska odebrania sobie życia. 
Wszystko było już zaplanowane. Zwolniła się wcześniej z pracy, pożegnała się z matką, zała-
twiła kwestię mieszkania, kupiła odpowiednie tabletki, aby po ich przedawkowaniu spokojnie 
„zasnąć”. Po drodze wstąpiła do kościoła. Tu przecież spędziła wiele lat życia, korzystała z 
sakramentów świętych. Chciała widocznie przedstawić Bogu swój ból, swoją sytuację. Coś 
ciągnęło ją do konfesjonału. Nastąpiła wewnętrzna walka. W końcu poszła i wyspowiadała 
się. To ją uratowało. „Panie, do kogóż pójdziemy?”. 

Ludzie coraz częściej odchodzą od Boga, od Mszy świętej i od modlitwy. Grozi nam 
nie tyle wrogość, ile obojętność wobec zasad religii. Czy Pierwsza Komunia Święta ma być 
ostatnią? Czy życie religijne ograniczy się do tradycji i zwyczajów? Do kogo więc będzie 
należało królestwo niebieskie? Do tych, którzy z przekonaniem opowiedzą się za Chrystu-
sem.  ks. Leszek Smoliński  

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 jest z nami o. Sławomir Dworek OMI, ze wspólnoty oo. Oblatów, którzy w Opolu
budują kościół pw. św. Jana Pawła II. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na ten cel.
O godz. 15.00 nieszpory niedzielne.

2. Jutro dzień ku czci św. o. Pio. Różaniec o godz. 6.30, Msza św. o godz. 7.00.
3. W czwartek uroczystość NMP Częstochowskiej. Msza św. o godz. 18.00.
4. W piątek o godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30).
5. W przyszła niedzielę o godz. 10.30 Msza św. dożynkowa - dziękczynienie Bogu za plony.

Gdyby ktoś chciał ofiarować owoce i warzywa dla potrzebujących, to proszę je przynieść
w sobotę przed południem do zakrystii lub zostawić przed drzwiami. Dary te zostaną ułożo-
ne przed ołtarzem na niedzielę, a w poniedziałek przekażemy je do DSS-u w Kamionku.

6. Spowiedź św. :  zasadniczo 30 min. przed Mszą św., a w  sobotę: 17.00 – 17.45 .
7. Kolekta:   22 sierpnia  – na budowę kościoła pw. św. Jana Pawła II w Opolu

29 sierpnia – na potrzeby parafialne.
„Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary.

8. Dziękuję za zdemontowanie krzyża misyjnego. Trzeba go poddać gruntownej  renowacji.
Pierwszym jej etapem jest głębokie wysuszenie drewna.

9. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne w czwartek, piątek i sobotę (po Mszy św.).
10. 7 września (wtorek), do godz. 11.00 na parkingu kościoła, zbiórka elektrośmieci, z której

dochód posłuży wsparciu projektów misjonarzy.

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

*2. Uroczystości w Prudniku-Lesie przed beatyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego - 28 sierpnia 2021 r. - rozpoczęcie o 16.00.
 

 

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.
31. Miesięczne nabożeństwo ku czci św. Józefa: godz. 17.00 - 18.00.

Nr 34 
(641) 

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

Dziękuję osobom z Rejonu 12.  (Fredry 14, 18.    Łąkowa 3;  20, 26, 28, 30, 38) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

 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. 

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

29 – 04 września 14. Malińska 4, 6, 12, 14, 16, 18, 34, 36, 38, 40, 42. 
Jasna 2, 9.    Torowa  
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5. Dożynki Gminne
12. Godz. 11.00 – Pierwsza Komunia św. (grupa 2) 
12. Dzień beatyfikacji

mailto:stasieko@interia.pl
http://www.parafiakarlubiec.pl/
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Złota myśl tygodnia: „Umiera się raz i człowiek szybko okrywa się sławą, 
 ale żyje się w trudzie, bólu i cierpieniu, długie lata, i to jest większe bohaterstwo." 

 (sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński) 
     

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  

Poniedziałek (23 VIII) – dzień ku czci św. o. Pio 
 

               6.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio i spowiedź św. 
M.: 7.00 (w int. zbiorowych): 

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 bezpieczny powrót z wakacji i żywą wiarę
6) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach
7) w intencji chorych parafian
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) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda
13) w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach.
 

Wtorek (24 VIII) – św. Bartłomieja, apostoła 
               

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za ++ Stefanię i Jana Orlikowskich oraz ++ z rodziny. 

 

 

Środa (25 VIII) – dzień powszedni  
 

          6.30 – różaniec i spowiedź św.           6.55 – Litania do św. Józefa 
M.: 7.00 – w int. Rolanda, z podz. za o. łaski, 

     z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 

Czwartek (26 VIII) – Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej       

            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 ++ mamę Różę Placzek, ojca Ryszarda, dziadków z obu stron. 
  Do Bożej Opatrzności w int. rodziny Wacławek, z prośbą o Boże błog. 

    oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
 

Piątek (27 VIII) – św. Moniki       

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

17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – w int. rodziny Sczakiel, z podz. za o. łaski, z prośba o Boże błog. 

    oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
 

Sobota (28 VIII) – św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła 

 

      7.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za ++ rodziców Monikę i Stefana Banduch 

     oraz chrzestnego Jana Bartochę. 

     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 – w int. Adama i Izabeli Tkocz (z ok. 15. r. ślubu), z podz. za o. łaski, 
  z prośbą o Boże błog. oraz opiekę matki Bożej i św. Józefa.   

 

Niedziela (29. VIII) – XXII Niedziela Zwykła 
                   

             7.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za + Elżbietę Ittmann (w 1. r. śmierci).

         10.00 – 10.25: spowiedź św. 
M: 10.30 – Dożynki parafialne.  

    W int. rolników i działkowców, z podziękowaniem  
          za zebrane plony i Boże błogosławieństwo w pracy.   (TD) 

      15.00 – nieszpory niedzielne 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Kościół i świat odczuwają wielką potrzebę kultu 
eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w tym Sakramencie miłości. Nie żałujmy naszego 
czasu na spotkanie z Nim w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagrodze-
nia wielkich win i występków świata”.               (św. Jan Paweł II). 
 

 

Na wesoło: Ogłoszenie!  Zginął pies bokser z krótko przyciętym ogonem, do którego były 
      mocno przywiązane małe dzieci oraz babcia. 
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