-4-

Nr 13

Nr 13
27 III 2022

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

Biuro Parafialne: 47‐320 Gogolin, ul. Kasztanowa 98
wtorek i czwartek: 16.30 – 17.00, sobota: 8.45 – 9.15
Telefon.: 77 466 66 72, kom.: 507–017–858, e‐mail: stasieko@interia.pl
Adres strony internetowej: www.parafiakarlubiec.pl
Nr konta parafialnego: Ogólne ‐ 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001
Fundusz inwestycyjny ‐ 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113
„ P o s ł a n i w p o k o j u C h r y s t u s a ” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022

IV Niedziela Wielkiego Postu – Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni,
weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy
Słowo Boże: Joz 59-12; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,1-32
W liturgię IV Niedzieli Wielkiego Postu wprowadza antyfona wzywająca do radości:
„Cieszcie się, wy, którzy
byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej
pociechy”. (…). Św. Paweł poucza nas, że zasadnicza pociecha nasza w tym, iż to, co
dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który
pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie
Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów. Apostoł pisze wprost:
„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”. Cóż to konkretnie oznacza, wyświetla Chrystusowa przypowieść o miłosiernym Ojcu (znana bardziej jako przypowieść o synu
marnotrawnym). Ojciec jest stale otwarty na pojednanie, przebaczenie, bo prawdziwie i do
końca miłuje swoich dwóch synów. Jako taki jest w przypowieści obrazem Ojca Niebieskiego. Zachowanie synów odsłania dwie, bardzo istotne kwestie, warunkujące realizację
naszego pojednania z Bogiem, naszej jedności, komunii z Nim. Młodszy, choć odszedł i
zmarnował ojcowskie dziedzictwo, zawrócił i znalazł się w otwartych ramionach swego
Ojca. Jest tu ukazana droga jego powrotu, którą w Kościele określa 5 warunków dobrej
spowiedzi: syn zastanowił się, zabrał się i poszedł do swego Ojca i wyznał mu całą winę. I
tej drogi stale potrzeba w naszym życiu. Natomiast zachowanie starszego syna wyświetla
nam postawę, która blokuje, czy wręcz niszczy, rujnuje wcześniejszą jedność, komunię z
Ojcem – chodzi o zazdrość i związane z nią pretensje do Ojca, że jest miłosierny. Takie
skąpienie miłosierdzia Bożego naszym bliźnim, których osądzamy jako gorszych od nas
niszczy nasze pojednanie z Bogiem i niech będzie nam przestrogą.
Zatem Laetare! – cieszmy się.
bp Andrzej Czaja

27 marca 2022

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj 7 niedziela w Nowennie Niedziel przed jubileuszem diecezji (50-lecia)
O godz. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa.
2. W poniedziałek, wtorek, środę i czwartek - adoracja i modlitwa o pokój w Ukrainie.
3. Spotkania grup parafialnych – szczegóły na stronie 2 i 3.
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:
- czwartek: 17.00 – 18.00: Godzina Święta, 18.00 – Eucharystia
- piątek: 17.30 – Droga krzyżowa, 18.00 – Eucharystia i Litania do NSPJ
- sobota: 8.00 - Eucharystia, modlitwa do Matki Bożej, zmiana tajemnic różańcowych
i spotkanie Żywego Różańca.
9.30 – odwiedziny chorych z Komunią św.
5. W piątek: Dekanalna Droga krzyżowa młodzieży – Kamień Śl., godz. 20.00
Nocna Droga krzyżowa na Górę Św. Anny (23 km) Gogolin NSPJ, rozpoczęcie Mszą św. o 19.00
Ekstremalna Droga krzyżowa (42 km) będzie 8 kwietnia.
6. W przyszłą niedzielę: o godz. 6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
7. Spowiedź św. każdego dnia według planu (IP, strona 2 i 3).
8. Kolekty: 27 marca – na ogólne potrzeby parafii
3 kwietnia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne
9. Dziękuję: Antoniemu Wicher, Hubertowi Sznajderowi i Tadeuszowi Bandzerewiczowi
za pracę przy bramie głównej na cmentarzu, Annie Wolskiej za kawę i ciasto,
Manfredowi Bomba za ofiarowanie bratków, Teresie i Gerardowi Wicher,
Alicji i Grzegorzowi Tutak, Lilianie Ciesiołkiewicz i Piotrowi Trzerwa, za pracę wokół
kościoła, Józefowi Wojtala za transport.
10. Biskup opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza na modlitewne spotkanie
dla małżonków w kryzysie, także pozostających w separacji bądź po rozwodzie.
Odbędzie się ono w 5. Niedzielę W. Postu 3 kwietnia o godz. 14.00 w opolskiej katedrze.
11. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza na spotkanie modlitewne osoby żyjące
po rozwodzie w związkach niesakramentalnych, które odbędzie się w Niedzielę
Palmową 10 kwietnia o godz. 14.00 w opolskiej katedrze.
Dziękuję osobom z Rejonu 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)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
27 – 2 kwietnia

Rejon
1(2).

Mieszkańcy ulic
Górna: 1, 3, 5, 7, 11; 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. *8.45 – 10.00
3 – 9 kwietnia

3.

Górna: 25, 29;

22, 26, 28, 30, 32, 34, 36.
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Złota myśl tygodnia: Pokutować, to praktykować modlitwę, post i jałmużnę

Piątek (1 IV) – pierwszy piątek miesiąca

M.: 18.00 – za + męża i ojca Józefa Kulik, ++ rodziców, teściów i z pokrewieństwa.
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15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30).
16.00 – 16.25: spowiedź św.
M.: 16.30 (z udziałem wszystkich dzieci) - ……………………….. (intencja wolna).
17.15 – 17.25: spowiedź św.
17.30 – wypominki (modlitwa za zmarłych)
Droga krzyżowa z udziałem całej młodzieży i dorosłych

0

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
Poniedziałek (28 III) – dzień powszedni
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus (modlitwa o pokój w Ukrainie)
17.30 – 17.55: spowiedź św. 7.30: różaniec

M.: 18.00 – za + Stanisławę Pławecką (8 - od wnuczki Pauliny z rodziną).
18.30 – spotkanie synodalne (otwarte – zapraszam wszystkich chętnych)

Wtorek (29 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 + ks. prob. Józefa Skowronka (w 9. r. śm. - od Róż Różańcowych).
18.30 - spotkanie LSO i Dzieci Maryi

Środa (30 III) – dzień powszedni
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 - za ++ dziadków Marię i Wilhelma.
Czwartek (31 III) – pierwszy czwartek miesiąca
17.00 - 18.00: Godzina Święta (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 – za + Justynę Anczarską

18.30 - spotkanie kandydatów do Bierzmowania (29 kwietnia 2022 roku)

M.: 18.00 – za ++ rodziców Marię i Franciszka Tkocz, Elżbietę i Huberta Miczka,
wujka Eryka Kosok, ++ z pokrewieństwa Tkocz, Miczka , Sapok i Kosok.
Litania do NSPJ i błog. sakramentalne
1. Dekanalna Droga krzyżowa młodzieży – Kamień Śl., godz. 20.00
2. Nocna Droga krzyżowa na Górę Św. Anny (23 km) - Gogolin NSPJ, godz. 19.00

Sobota (2 IV) – pierwsza sobota miesiąca
7.30 – 7.55: spowiedź św. 7.30 - różaniec
M.: 8.00 – ………………………………………………………………….….. (intencja wolna).
Litania i modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi
Zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie w salce
9.30 – odwiedziny chorych z Komunią św.
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 Elżbietę i Engelberta Weyrauch
oraz ++ z rodzin Weyrauch i Sus.
19.00 – katecheza chrzcielna
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6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 7.30 – za ++ rodziców Edwarda i Stefanię Kukla, rodzeństwo Eugeniusza
i Grażynę, siostrę Stanisławę Nawrocką oraz ++ z pokryw. Adoracja
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 9.00 – za ++ rodziców Różę i Ryszarda Placzek, ich rodziców i rodzeństwo.

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 10.30 (chrzest św. w czasie Mszy św.) – w int. Rity Lenort (w dniu chrztu św.)
z prośbą o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża, oraz w int. rodzin Brysz i Lenort
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
Adoracja Najświętszego Sakramentu.

*14.30 - Gorzkie żale z 5. kazaniem pasyjnym
15.15 - spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych

