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

XXV Niedziela Zwykła – Jeśli ktoś chce być pierwszym,  
niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich 

Słowo Boże: Mdr 2,12-20; Jk 3,16-4.3; Mk 9,30-37 
 
 

 

Naszym problemem jest nie tylko przebiegła i chytra mądrość ludzi 
złych i przewrotnych. Nasz problem to także głupota. Niekoniecznie głupota 
wynikająca z niedostatków wiedzy czy braku orientacji w jakichś sprawach. 
Nazwałbym to głupotą pychy. Ilustracją - bolesną, ale i pouczającą - jest 
postawa Apostołów, jaką odnotował dziś św. Marek. Powiada, że posprze-
czali się między sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus mówi o krzy-

żowej śmierci, zapowiada zmartwychwstanie, a oni zajęci są słowną przepychanką, który 
ważniejszy. Wyrośli później z tego, ale dobrze, że zapisano to ku naszej przestrodze. Jezus 
wprost nazywa głupotę złem i zestawia z takimi grzechami: złe myśli, nierząd, kradzieże, 
zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, 
pycha (Mk 7,21n). Potrzebna więc nam mądrość - ale nie ta chytra, pyszna i przebiegła, lecz 
skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od 
względów ludzkich i obłudy. Jak ku niej w życiu iść? 

Ktoś zapyta inaczej: po co iść ku takiej nieżyciowej mądrości? Odpowiedź, którą 
przeczuwamy, jest odpowiedzią chrześcijanina: Przecież taki właśnie był Jezus! Opis mądro-
ści z listu św. Jakuba jest równocześnie opisem osoby Jezusa. Ewangelista dołączył jeszcze 
jeden znamienny rys mądrości Jezusa: prostotę, dziecięcą prostotę Bożego Syna jako czło-
wieka. Dlatego wziął On dziecko, postawił przed nimi i objąwszy je ramionami wypowiedział 
ważkie słowa swej mądrości: Chcę być wśród was jak dziecko - niewinne, szczere, ufne. 
Nie jest łatwa taka mądrość Jezusa - zaprowadziła Go przecież na krzyż. Ale sięgnęła dalej: 
Syn Człowieczy (tak Jezus mówi o sobie) będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz 
zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Przysłowie powiada, że mądry ten, kto cieszy się 
ostatni. Radość zmartwychwstania jest radością nie tylko ostateczną, ale radością na zaw-
sze. Warto uczyć się mądrości w szkole Jezusa.      ks. Tomasz Horak 

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 Rocznica przyjęcia Pierwszej Komunii św. 
    O godz. 15.00 nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
2. W czwartek wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny.  
    Różaniec o godz. 17.30. Msza św. w intencjach zbiorowych o godz. 18.00. 
3. W ostatni piątek miesiąca nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci i młodzieży:  
       15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy V i VI) 
       16.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy VII i VIII) 
       17.15 – 17.55: spowiedź św. (młodzież szkół średnich).   
  Dzieci, do klasy IV włącznie, mają w ten piątek „wolne”. Zapraszam w niedzielę na Mszę św.           
4. Spowiedź św. :  zasadniczo 30 min. przed Mszą św. a w  sobotę: 17.00 – 17.30 .  
5. Bardzo dziękuję rodzicom dzieci komunijnych (1. i 2. grupy): 
   - za pomoc w przygotowanie dzieci do godnego  przyjęcia Sakramentów 
    - za piękne udekorowanie kościoła  
  - za ufundowanie 2 ornatów  
                          (czerwony - z symbolem Ducha Świętego i złoty - ku czci św. Józefa) 

Dzieciom dziękuję za przekazanie ofiar pieniężnych na misje (łącznie 890 zł). 
6. Dziękuję za obcięcie żywopłotu, skoszenie trawy, troskę o kwiaty i krzewy, pracę w zakry-

stii i za wszelką aktywność w sferze duchowej i materialnej.  
7 Kolekta:  19 września – na remont obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakr.                                  
                   26 września – na potrzeby parafialne. 
   12 września – na materialne wsparcie dla uchodźców zebrano 743 zł. 
     „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary i wykonaną pracę. 
8. W przyszłą niedzielę odbędzie się badanie statystyczne (liczenie wiernych w kościele). 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: Eucharystia, będąc źródłem miłości, znajdowała się i 
znajduje zawsze w samym środku życia uczniów Chrystusa. Ma ona postać chleba i wina 
czyli pokarmu i napoju, jest więc tak bliska człowiekowi, tak ściśle związana z jego życiem, 
jak pokarm i napój. Uwielbienie Boga, który jest Miłością, wyrasta w kulcie eucharystycznym z 
owego rodzaju obcowania, w którym – podobnie jak pokarm i napój – wypełnia On naszą 
duchową istotę i zabezpiecza jej życie.   św. Jan Paweł II 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 17. (Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57.) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

  Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

19 – 25 września 18. Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165 
                      136, 138, 140, 142, 146, 148. 

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

26 – 2 października 19. 
(20-21) 

Krapkowicka 128, 134, 154 
Kamienna  1, 6.        Wapienna 1, 6. 
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Złota myśl tygodnia: „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem,  
                                  trzeba jeszcze być człowiekiem”.      (bł. Kardynał Stefan Wyszyński) 
   

M.: 18.00 – za ++ rodziców Elżbietę i Engelberta Weyrauch,  
                  ++ z rodzin Sus i Weyrauch. 
       

XXV Niedziela Zwykła – 19 września 2021             

        7.00 – 7.25: spowiedź św.            7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – za + Tadeusza Kasiura (w 1. r. śm.).  
                                        O powrót do zdrowia dla Jadwigii.                

       8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za + Elżbietę Suszka, ++ Augustyna i Gertrudę Suszka  
                   oraz dusze w cz. c.    
   

R o c z n i c a  P i e r w s z e j  K o m u n i i  ś w i ę t e j  
M: 10.30 - w intencji dzieci obchodzących rocznicę przyjęcia   

                                               Pierwszej Komunii świętej i ich rodzin. 

     15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.     
 

 

Poniedziałek (20 IX) – śś. męczenników Andrzeja Kim Teagon, prezbitera,  
                                      Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 
 

           17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za ++ Alfreda i Erykę Werner oraz rodziców i teściów.                      
 

 

Wtorek (21 IX) – św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 

 

            17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + męża Reinholda Sobota,  
                        ++ rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron oraz z pokrewieństwa. 
 

 

Środa (22 IX) – dzień powszedni                
 

               7.30 – różaniec i spowiedź św.           7.55 – Litania do św. Józefa  
M.: 8.00 – do Bożej Opatrzności w int. Cecylii Hermandzy (z ok. urodzin), z podz.  
                 za o. łaski, z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
 
 

 

Czwartek (23 IX) – św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera                         
 

                                       17.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio i spowiedź św.   
M.: 18.00 (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) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
  6) w intencji chorych parafian 
  7) o pokój na świecie  
  8) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
  9) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
10) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
11) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
12) w int. Julii i Rafała Kołodziejczyk, z podz. za o. łaski,  
                z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
13) w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach.    

 

 

Piątek (24 IX) – dzień powszedni       

                       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
       15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy V i VI) 
       16.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy VII i VIII) 
       17.15 – 17.55: spowiedź św. młodzież szkół śr.               
           17.30 – różaniec  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Konrada Dyga, brata Norberta, bratową Alicję                             

                                                                       oraz ++ z rodzin Dyga i Pawliczek. 
 

 
 

Sobota (25 IX) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
 

              7.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 8.00 – za + Jana Rypalla (w miesiąc po śm.). 
 
 

                                  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 – za + mamę Alicję Cholewa (w 1. r. śm.) i + ojca Jana Cholewa. 
 

 

XXVI Niedziela Zwykła – 26 września 2021             

                   7.00 – 7.25: spowiedź św.     
                   7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – za + Teodora Chudala (w 1. r. śm.),  
                     ++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudala oraz ojca Augustyna Wiktor.                                           

                  

                 8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
   

 

               10.00 – 10.25: spowiedź św.     
               10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + syna Arkadiusza Nocon,  
                                          ++ rodziców z obu stron, Emmę Lipka i męża Bernarda.   
 
 

     15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.     
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