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

III Niedziela Wielkiego Postu – Eucharystia jest czasem uświęcenia i prośby  
                     o wzajemną modlitwę do Pana Boga naszego 

Słowo Boże: Wj 3,1-15; 1 Kor 10,1-12; Łk 13,1-9 
 
 

 

          III Niedzielę Wielkiego Postu 
Kościół proponuje nam przeżyć 
pod znakiem otwarcia się na Boże 
miłosierdzie. Woła do Boga, aby 
podźwignął nas w swoim miłosierdziu, określa też w swej modlitwie 

warunek korzystania zeń, czyli „nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obcią-
żają nasze sumienia”.  

Ewangelia przekazuje nam niezwykle pokrzepiające orędzie. Jezus opowiada 
przypowieść o pewnym człowieku, który miał drzewo figowe zasadzone w winnicy. Gdy 
przez trzy lata daremnie szukał na nim owoców, podjął decyzję, by drzewo wyciąć i zlecił 
rzecz ogrodnikowi. Ten jednak wstawił się za drzewem i zaczął orędować: „Panie, jeszcze 
na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc”. Przypowieść 
staje się bardziej czytelna w perspektywie innej przypowieści o winnym krzewie i latoro-
ślach. Zasadniczą uprawą w winnicy jest winny krzew. Jezus mówi, że właśnie On jest 
winnym krzewem, a my latoroślami. Przynosimy owoc, jest w nas dynamika życia, gdy 
jesteśmy ściśle z Nim związani. W tym wypadku jest mowa o drzewie figowym (dość to 
dziwne, że rośnie w winnicy). Nie czerpie więc soków z winnego krzewu, bez którego – 
mówi nam Jezus – nie możemy uczynić nic, co dla nas zbawcze. Drzewo figowe symbo-
lizuje człowieka żyjącego po swojemu i dlatego nie owocuje ku zbawieniu. Jednak 
Jezus nawet wówczas nie zostawia człowieka, oręduje za nim, pielęgnuje – aby w końcu 
wydał owoc.  

Z naszej strony potrzeba tylko tego, o czym mówi Kościół w modlitwie dnia:  
pokornego przyznania się do przewinień, które obciążają nasze sumienia.  
Podejmijmy więc ten wysiłek, stawajmy przed Jezusem w prawdzie!      bp Andrzej Czaja 

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. Wczoraj rozpoczął się Tydzień Modlitw o Ochronę Życia (19 – 25 marca). 
2. Dzisiaj 6 niedziela w Nowennie Niedziel przed jubileuszem diecezji (50-lecia) 
    O godz. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa.  
3. W poniedziałek, wtorek, środę i czwartek - adoracja i modlitwa o pokój w Ukrainie.  
4. We wtorek o godz. 18.30 – spotkanie rodziców i kandydatów do Bierzmowania,  
     które odbędzie się  30 kwietnia 2022 roku. Proszę przynieść „Dzienniczek kandydata”. 
5. W piątek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
    15.00 –  15.30: koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Pana Jezusa  

 *16.15 – Droga krzyżowa z udziałem wszystkich dzieci  
   17.00 – 17.30: nabożeństwo z modlitwą o pokój i Akt Poświęcenia. 
Ojciec Święty Franciszek, w związku z trwającą zbrojną agresją Rosji na Ukrainie, w piątek 
25 marca br. (w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego) dokona Aktu Poświęcenia Rosji  
i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie 
w tym samym czasie trwali na modlitwie zjednoczeni z Biskupem Rzymu. W związku z tym, 
Biskup Opolski, w  nawiązaniu do Apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,  
zarządza, aby w piątek 25 marca o godz. 17.00 we wszystkich kościołach parafialnych 
naszej diecezji odmówić Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi 
oraz odprawić, wszędzie gdzie to możliwe, Eucharystię w intencji pokoju i nawrócenia 
Rosji. Ksiądz Biskup dokona Aktu poświęcenia w katedrze opolskiej.  

17.30 – wypominki i Droga krzyżowa z udziałem  młodzieży i dorosłych. 
18.00 – Msza św. w intencji pokoju i nawrócenia Rosji. 

6. Kolekty:   20 marca – na ogrzewanie kościoła (1.725 zł – to miesięczny rachunek) 
                    27 marca – na ogólne potrzeby parafii. 
   Na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes” (13 marca) złożyliście 1.061 zł. 
  „Bóg zapłać” za misyjną wrażliwość i ofiarne serce. 
7. Gdyby ktoś chciał przyjąć uchodźców z Ukrainy pod swój dach, to proszę o zgłosze-

nie się w Biurze Parafialnym lub zakrystii, po bliższe informacje. 
 
 

 
 

8. Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu 
zaprasza pełnoletnich mężczyzn na rekolekcje powołaniowe (25 do 27 marca br.).  
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 
 

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

           

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 45. (Przyjaciół Sch. 22, 24, 24a, 26, 28, 30;  27, 29, 33)  
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

20 – 26 marca 46. Fabryczna 1/1, 1/3,  1/4,   3/1,  3/2,  3/3,  3/5,  3/6;     
         5/1,  5/2,  5/3.  5/4,   6/1,  6/2;   7/1,  7/2,  7/3,  7/4  

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. *8.45 – 10.00   
27 – 2 kwietnia 1(2). Górna: 1, 3, 5, 7, 11;  2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.        
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Złota myśl tygodnia: „Nawet najmniejsza pomoc jest lepsza od największego współczucia”.    
 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Chudala,  
                                       Walentego i Klarę Kotyrba i ++ z pokrewieństwa. 
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               7.00 – 7.25: spowiedź św.   7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii  
M.:  7.30 – za zmarłych i żyjących parafian.             
 
 

               8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za ++ Wolfganga Kampa, Katarzynę i Antoniego Müller,  
                                                                     Rudolfa Kampa i z pokrewieństwa. 
 

             10.00 – 10.25: spowiedź św.      10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii        
M.: 10.30  – w int. rodziny Grzegorzek, z podz. za o. łaski, 
                    z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
 

     *14.30 - Gorzkie żale z 3. kazaniem pasyjnym 
 

 

Poniedziałek (21 III) – dzień powszedni  
 

               7.00 - 8.00: adoracja Pana Jezus  (modlitwa o pokój w Ukrainie) 
      7.30 – 7.55: spowiedź św.    7.30: różaniec  

M.: *8.00 – za ++ dziadków Marię i Teodora. 
    

 

Wtorek (22 III) – dzień powszedni        
 

       17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus  (modlitwa o pokój w Ukrainie) 
       17.30 – 17.55: spowiedź św.    17.30: różaniec                                                                                                   

M: 18.00 – za + tatę Józefa Kaczmarek i ++ z rodziny. 
 

18.30 - spotkanie rodziców i kandydatów do Bierzmowania (30 kwietnia 2022 roku) 
 

 

Środa (23 III) – dzień ku czci św. o. Pio 
 

          7.00 - 8.00: adoracja Pana Jezus  (modlitwa o pokój w Ukrainie) 
          7.30 – 7.55: spowiedź św.;  7.30: różaniec i Litania do św. Józefa 

 

M.: 8.00 (w intencjach 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 int. dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego 
 4) w intencji pracujących za granicą,   5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach  6) o pokój na 
świecie,   7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę  8) za powołanych do kapłaństwa i życia kon-
sekrowanego  9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii,  10) w intencji dzieci i młodzieży 
11) o ustanie epidemii, 12) za wszystkich chorych, 13) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda,   
14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach). 
 
 

Czwartek (24 III) – dzień powszedni. Narodowy Dzień Życia 
                         

      17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus  (modlitwa o pokój w Ukrainie)   
       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)     

M.: 18.00 – ……………………………………………………………….. (intencja wolna). 
 

 

Piątek (25 III) – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
 

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30). 
        *16.15 – Droga krzyżowa z udziałem wszystkich dzieci 
        17.00 – 17.30: nabożeństwo eucharystyczne z modlitwą o pokój 
        17.30 – wypominki (modlitwa za zmarłych) 
                          Droga krzyżowa z udziałem całej młodzieży i dorosłych  
M.: 18.00 – w intencji pokoju i nawrócenia Rosji. 

 

 

Sobota (26 III) – 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 + męża i ojca Józefa Kulik, ++ rodziców, teściów i z pokrewieństwa. 
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               7.00 – 7.25: spowiedź św.   7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii  
M.:  7.30 – za zmarłych i żyjących parafian.             
 
 

               8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – w int. syna Piotra (z ok. 35. r. ur.) z podz. za o. łaski, z prośbą  
              o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Piotra i jego rodziny. 
 
 

             10.00 – 10.25: spowiedź św.      10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii        
M.: 10.30  – w int. Adama Wicher (z ok. 18. r. ur.), z podz. za o. łaski, 
                 z prośbą o Boże błog. i pełnię darów Ducha Świętego w dorosłym życiu. 
 

     *14.30 - Gorzkie żale z 4. kazaniem pasyjnym 
 

 

Na wesoło: Pewnej niedzieli ksiądz proboszcz mówił w kazaniu o cudzie  
  w Kanie Galilejskiej i innych cudach, które dawniej miały miejsce. 
- A tak przy okazji, na zakończenie – gromi proboszcz ambony – tek, kto ukradł mi kurę, 
niech ją natychmiast odda. Wiem, że jest gdzieś we wsi. Cudów nie ma! 
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