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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021 
XXII Niedziela Zwykła – Najświętsza Ofiara udziela wiernym zbawiennej łaski 

Słowo Boże: Pwt 4,1-8; Jk 1,17-27; Mk 7,1-23 
    

Czytamy czasopisma, poznając fakty, prawdy i literaturę. 
Jednakże nie z samego czytania nasza mądrość wypływa: aby 
zrozumieć to, co czytamy, musimy przeprowadzić analizę tekstu, 
popracować wyobraźnią, wczuć się i wsłuchać w tekst, aby pojąć 
to, co litery przed nami sygnalizują. 
Jeśli zatem tekst sprawia nam trudność, to czytamy go kilkakrot-
nie, aby pojąć, zrozumieć i wyciągnąć z niego esencję, którą autor 

chciał nam przekazać. W podobny sposób powinniśmy traktować teksty Starego i Nowego 
Testamentu, przez które co niedzielę mówi do nas, a jednocześnie nas poucza sam Bóg. 

A dzisiaj nad wyraz dobitnie Bóg mówi o Prawie, o nakazach (…). „Odrzućcie przeto 
wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepio-
ne w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie 
bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.” Czyli samo słuchanie to za mało, 
by zrozumieć; usłyszane słowa musimy przeanalizować i – co  najważniejsze – wpro-
wadzać w czyn. 

Jest jednak Ktoś, kto nas uczy, jak to robić, jak wchodzić w kolejne etapy zrozumie-
nia i czystości nie tylko tej cielesnej, ale głównie tej właściwej – duchowej. To nasz Pan Jezus 
Chrystus, który  mówi do nas: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi  
z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to 
czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nie-
rząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, za-
zdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym". 
Pozostaje tylko pytanie, jak to robić,  aby żyć w zgodzie z naukami – ale to leży już tylko 
i wyłącznie w gestii naszego sumienia i zrozumienia Słowa Bożego. Piotr Blachowski 
 
 

*Od poniedziałku zmiana godzin sprawowania liturgii w niedziele i dni powszednie. 
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 o godz. 10.30 Msza św. dożynkowa - dziękczynienie Bogu za plony.  
    Dziękuję za przygotowanie pięknej korony żniwnej, za przyniesione płody ziemi i ułożenie   

 ich  przed ołtarzem. Te warzywa i owoce przekażemy do DSS-u w Kamionku. 
    O godz. 15.00 nieszpory niedzielne. 
2. We wtorek o godz. 17.00 - miesięczne nabożeństwo do św. Józefa. 
3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  
    Szczegóły na stronie 2 i 3. 
4. W czwartek: od godz. 8.00 – odwiedziny chorych z Komunią św. 
5. W piątek rozpoczęcie roku katechetycznego. Msza św. o godz. 16.30 i 18.00. 
6. Spowiedź św. :  zasadniczo 30 min. przed Mszą św. Ponadto:  
     wtorek: 16.30 – 17.00 oraz 17.30 – 17.50, czwartek: 16.30 – 17.50,  
     piątek: 15.30 – 16.25 oraz 17.30 – 17.55,  a w  sobotę: 17.00 – 17.45 .  
7. Kolekta: 29 sierpnia – na potrzeby parafialne 
                    5 września – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.                   
       22 sierpnia, na budowę kościoła pw. św. Jana Pawła II w Opolu zebrano 2.580 zł.  
     „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary i wykonaną pracę. 
8. W przyszłą niedzielę Gminne Święto Plonów w Gogolinie. Msza św. o godz. 11.00. 
     Przekazanie bochna chleba przez Starostów Dożynkowych o godz. 15.30.                      
 
 
 
 

Kalendarium na sierpień: 
 

  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.  
 

Kalendarium na wrzesień: 
   3. Rozpoczęcie roku katechetycznego. Msza św. o godz. 16.30 i 18.00 
   5. Dożynki Gminne w Gogolinie.  
 12. Pierwsza Komunia św. (grupa 2). Godz. 11.00 – Msza św.  
 12. Dzień beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej 
 13. Nabożeństwo Fatimskie 
 19. Rocznica Pierwszej Komunii św. 
 23. Dzień ku czci św. o. Pio 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 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) za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

  Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

29 – 04 września 14. Malińska 4, 6, 12, 14, 16, 18, 34, 36, 38, 40, 42. 
Jasna 2, 9.    Torowa  

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.45 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00. 
  05 – 11 września 15.(16) Marzanny 1, 5, 7, 9, 21, 27;    2, 8, 26, 28. 

29 sierpnia 2021                                                 - 4 -                                                            Nr 35/642  

mailto:stasieko@interia.pl
http://www.parafiakarlubiec.pl/


29 sierpnia 2021                                                      - 2 -                                                       Nr 35/642                                          
                               0 

Złota myśl tygodnia: „Życie człowieka żyjącego z wiary, choć na pozór często szare i nudne,        
                                 jest w rzeczywistości pełnym treści i światła..".         (Matka Róża Czacka) 
   

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.    
       

XXII Niedziela Zwykła – 29 sierpnia 2021  
 

                         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  
 

Poniedziałek (30 VIII) – dzień powszedni                             
 

       12.00 – Msza św. ślubna: Jacek Domżalski i Weronika Bomba. 
 

            17.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 18.00 - za ++ rodziców Adelajdę i Karola Bachem,  
                  ++ z pokrewieństwa Bachem i Jucha oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

Wtorek (31 VIII) – dzień powszedni                     

                 16.30 – 17.00, 17.30 – 17.50: spowiedź św. dzieci i młodzieży   
       17.00 – nabożeństwo ku czci św. Józefa w intencji rodzin  

                 17.20 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                17.30 – 17.55: adoracja w ciszy i spowiedź św.   
M.: 18.00 – za ++ Wolfganga Kampa. Katarzynę i Antoniego Müller,                  
                   Rudolfa Kampa oraz ++ z pokrewieństwa. 

 

Środa (1 IX) – bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji Opolskiej                  
 

               7.30 – różaniec i spowiedź św.           7.55 – Litania do św. Józefa  
M.: 8.00 – w int. Rolanda, z podz. za o. łaski, 
                 z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
  

Czwartek (2 IX) – pierwszy czwartek miesiąca       

                   8.00 – odwiedziny chorych z Komunią św. 
 

11.00 – Msza św. pogrzebowa za + Jana Rypalla. 
 

     16.30 – 17.50: spowiedź św. dzieci, młodzieży i dorosłych  
17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezusa)    
      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 Bernarda Nocon, syna Arkadiusza i ++ z rodziców. 
 

Piątek (3 IX) – pierwszy piątek miesiąca. Rozpoczęcie roku katechetycznego       

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

                  15.30 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za parafian, a szczególnie w intencji dzieci,  
                                    młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców  
                                    z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne  
                17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za ++ męża Augustyna Brülla, siostrę Irenę,          

                                                   rodziców Leokadię i Franciszka Jakubowicz. 
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 

      Po Mszy św. – spotkanie kandydatów do Bierzmowania (klasy VI – VIII i I śr.). 
 

Sobota (4 IX) – pierwsza sobota miesiąca 

                7.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za + Juliana Uryga (w rocznicę śmierci od syna Zdzisława z rodziną). 
 

Modlitwa i Litania do Niepokalanego Serca Maryi                               

                                  17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa        17.00 – 17.30: spowiedź św.   
                    17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia                
               17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – w int. Kornelii i Michała Malkusz (z ok. 10. r. ślubu), z podz. za o. łaski,  
                   z prośbą o Boże błog. oraz opiekę matki Bożej i św. Józefa.    
       

 

XXIII Niedziela Zwykła – 5 września 2021         Adoracja Najświętszego Sakramentu          

                 6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP  
                 7.00 – 7.25: spowiedź św. 
                 7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian. 

Modlitwa o powołania i adoracja Najświętszego Sakramentu  
 

                  8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za Józefa Makiola (w miesiąc po śmierci) 

Modlitwa o powołania i adoracja Najświętszego Sakramentu  
 

                     10.00 – 10.25: spowiedź św. 
                       10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M: 10.30 – za ++ rodziców Józefa i Małgorzatę Grobosz, siostrę Grażynę i z pokr.                
Modlitwa o powołania i adoracja Najświętszego Sakramentu        

         * 14.00 – różaniec, modlitwa o ustanie epidemii i błog. sakramentalne. 
                        Zmiana tajemnic różańcowych. 
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