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 „Pos łan i  w  pok o ju  Chry s tusa ”  - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022 
 

VI Niedziela Zwykła – Prawdziwą nadzieję dają nam Chrystusowe 
błogosławieństwa, które zapowiadają wieczne szczęście 

(KKK 1820) 
 

Słowo Boże: Jr 17,5-8; 1 Kor 15,16-20; Łk 6,20-26 
 
 

Słowami antyfony na wejście Kościół woła dzisiaj: „Boże, bądź 
dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem 
jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd 
na Twoje Imię”.  (…). Prorok Jeremiasz zwiastuje „Błogosła-
wiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego 
nadzieją”. Sytuację takiego człowieka porównuje do drzewa 

zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Utrzyma zielone liście 
nawet w czas upału i w roku posuchy nie przestanie wydawać owoców. Natomiast prze-
kleństwo ściąga na siebie człowiek, który tylko w człowieku pokłada nadzieję, który w ciele 
upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. (…). Trudno się więc dziwić, że Psalmista 
przypomina nam dobitnie: „Błogosławiony człowiek, który w Prawie Pańskim upodobał 
sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą”. Wypełnianie Bożego prawa, stopień realizacji 
woli Bożej, życie na miarę Bożych oczekiwań są najlepszym sprawdzianem stanu naszego 
zaufania do Boga. (….). Św. Paweł ukazuje nam dziś Chrystusowe zmartwychwstanie – 
jako ostateczną porękę spełnienia Bożych obietnic, która skłania nas do zaufania Bogu.  
W takiej perspektywie Chrystusowe błogosławieństwa trzeba nam czytać jako bardzo kon-
kretne obietnice, do was należy Królestwo Boże, będziecie nasyceni, śmiać się będziecie… 
Dlatego cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.  
Warunek zasadniczy jest ten: trzeba Bogu zaufać!    bp Andrzej Czaja 
 

3 – 6 marca 2022: REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Będzie  je prowadził ks. Krzysztof Konieczny z Gliwic. 
Módlmy się w intencji parafian i ks. rekolekcjonisty. 

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 rozpoczyna się Nowenna Niedziel przed jubileuszem diecezji.  
   Obchody Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej, roz-

poczną się w Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyż-
ma. Wykorzystując duszpastersko niedzielną Mszę 
św. i nabożeństwo popołudniowe, przez dziewięć ko-
lejnych niedziel, chcemy modlitewnie przygotować się 
do godnego przeżycia tego czasu łaski i odważnego 
czerpania z jego owoców. Jest to też niezwykła okazja do budzenia nadziei i podejmo-
wania wysiłków, aby - z szacunkiem dla przeszłości – myśleć i odważnie kreować przy-
szłość oraz - zawierzając ją Bożej opatrzności - pisać kolejne karty historii naszej diece-
zjalnej wspólnoty wierzących.  

2. Dzisiaj o godz. 15.00 – adoracja, modlitwa za diecezję i błog. sakramentalne.      
3. W czwartek i sobotę od godz. 17.00 – adoracja Pana Jezusa. 
4. W czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
5. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30) 
         16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
         16.30 – nabożeństwo słowa Bożego z udziałem wszystkich dzieci 
6. Spowiedź św. każdego dnia według planu (IP, strona 2 i 3). 
7. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2022 rok. 

 
 
 
 
 
 

8. Kolekty:  13 i 20 lutego – na potrzeby parafii. 
   „Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary i wykonaną pracę. 
 

 
 

Na wesoło: - A przy końcu świata nadejdzie dzień sądu ostatecznego – tłumaczy ksiądz   
                   dzieciom. Wstaje na to Jacuś i pyta:  - A czy my będziemy wtedy dzień wolny? 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 
 

Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie ‐ Karłubcu   

           

 

 

Wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie: 
19 lutego  (sobota) – 8.00 4 marca (piątek)  - *9.00 
28 lutego (poniedziałek) – *8.00 5 marca (sobota)  - *9.00 
2 marca (środa) – 8.00 6 marca (niedziela)  - 7.30 
3 marca (czwartek)  - *9.00 7 marca (poniedziałek)  - *8.00 

Dziękuję osobom z Rejonu 40. (Krapkowicka  93, 95, 97, 101, 103, 103a, 107, 09, 111, 
113) za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
13 – 19 lutego 41. Krapkowicka 119, 121, 127, 129, 133, 135, 137 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 -10.00   

20 –  26 lutego 42. Krapkowicka 102, 106, 108, 112, 114 
Wąska  2, 6;   3, 3a, 5 
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Złota myśl tygodnia: „Pamiętajmy, że naszego świata nie ocalą ludzie wznoszący  
złowrogo zaciśniętą pięść ku niebu, ale ludzie, którzy w oparciu o niebo, złożą swe ręce 
modlitewnie i zaczną konsekwentnie na ziemi czynić prawdę w miłości”.    abp Alfons Nossol 

 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk, dziadków Gabrielczyk 
                  i Woźnica, wujka Gerharda, rodziców Jadwigę i Konrada Dyga. 
 

VI Niedziela Zwykła – 13 II 2022                  Nowenna Niedziel – 1/9 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą święconą                      
 

7.00 – 7.25: spowiedź św.    7.15 – wprow. do rozważania Ew.  
M.:  7.30 – za zmarłych i żyjących parafian.             

 

                8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za ++ Teresę, Agnieszkę, Józefa i Wincentego Kaczmarek.              
 
 

               10.00 – 10.25: spowiedź św.     10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii        
M.: 10.30  – za ++ Herberta Thomas, rodziców Jana i Marię Wojtala,  
                    z rodzin Thomas i Wojtala.  

      15.00 – 15.30: adoracja, modlitwa za diecezję i błog. sakramentalne  
 

 

Poniedziałek (147 II) – św. Cyryla mnicha i św. Metodego biskupa 
                               Patronów Europy        

     7.30 – 7.55: spowiedź św.    7.30: różaniec  
M.: *8.00 – za ++ matkę Joannę Smiatek (w rocznicę śmierci), ojca Ludwika,  
                  rodziców Marię i Engelberta Burzan, ++ z pokrewieństwa Smiatek,      
                  Böhm, Burzan, Tkocz, + Gerharda Wybranietz. 
 

    

Wtorek (15 II) – dzień powszedni        
 

           17.00 – 17.55: spowiedź św.   17.30 – różaniec 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Elżbietę i Engelberta Reinwald oraz brata Jana. 

 

 

Środa (16 II) – dzień powszedni 
 

        7.30 – różaniec i spowiedź św.       7.55 – modlitwa do św. Józefa  
M.: 8.00 – za + Stanisławę Pławecką (6 - od wnuczki Karoliny z mężem).   

 

 

Czwartek (17 II) – dzień powszedni 
                         

      17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus      
       17.00 – 17.50: spowiedź św.  
      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)     

18.00 – za ++ Huberta Dyla, brata Engelberta, rodziców i opiekunki. 
 

19.00 – spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

Piątek (18 II) – dzień powszedni    

 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
                    16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych   
      16.30 – 17.00: nabożeństwo słowa Bożego z udziałem wszystkich dzieci 
               17.30 – 17.55: spowiedź św.  
               17.30 - różaniec      
M.: 18.00 – w int. Huberta Sznajder (z okazji Urodzin) z podz. za o. łaski,  
             z prośbą o Boże błog. na dalsze lata oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 

 

 

Sobota (19 II) – dzień powszedni 

              7.30 – 7.55: spowiedź św.   7.30 - różaniec    
M.: 8.00 – ………………………………………………………….….. (intencja wolna).   
   

          17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa   
          17.00 – 17.30: spowiedź św.   
          17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia   
          17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Marię i Mariana Halskich, siostrę Krystynę i ++ z rodziny. 
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                7.00 – 7.25: spowiedź św.  
                7.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.:  7.30 – za ++ rodziców Jana i Jadwigę Maj, rodziców Piotra i Elżbietę Sczakiel,          

           Elżbietę Suszka i jej ++ rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące.             

 
 

                8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za + męża Herberta Malkusz, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo  

            i z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 
 

               10.00 – 10.25: spowiedź św.    
               10.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii        
M.: 10.30  – za + mamę Łucję Gebauer (w 1. r. śmierci). 
 

      15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne 

 

 
 
 

Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej : Autentyczna prawda bowiem nie tylko wyzwala, 
ale równocześnie też otwiera oczy na świat człowieka drugiego, zbliża doń i pomaga po-
znać go w jego egzystencji. A jeżeli do tej prawdy dołączy się miłość, otwierająca z kolei 
serce, wówczas musi zatryumfować odkupione przez naszego Zbawiciela człowieczeństwo; 
a poznanie przechodzi następnie w zrozumienie i solidarność. Stąd już bliska droga do mię-
dzyludzkiego braterstwa i prawdziwego pokoju na świecie.       abp Alfons Nossol 
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