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

V Niedziela Wielkiego Postu – Zapominając o tym,  
     co za nami, a wytężając siły ku temu, co przed nami,      
     pędzimy ku wyznaczonej mecie (Flp 3,14) 

 

Słowo Boże: Iż 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11 
 

Wraz z V Niedzielą 
Wielkiego Postu wchodzimy 
w drugi etap Wielkanocnej 

Pokuty, który posiada wyraźny rys pasyjny, czy raczej 
pasyjno-paschalny. Kościół w modlitwie dnia zwraca się do Boga z prośbą o łaskę gorliwe-
go naśladowania miłości Jezusa, której miarą jest oddanie Przezeń własnego życia za 
zbawienie świata. 

Św. Paweł, mając na względzie tę Chrystusową miłość, przekonuje nas, że dla 
niej warto żyć, warto wszystko poświęcić, byle ją pozyskać. Byleby pozyskać Chrystusa i 
znaleźć się w Nim! – by tak zobaczyć sens naszej ludzkiej egzystencji – Kościół do słów 
św. Pawła dodaje nam jeszcze fragment Ewangelii św. Jana opisujący niezwykłe wydarze-
nie ocalenia jawnogrzesznicy. Uczeni w Piśmie i faryzeusze postawili ją na środku przed 
Jezusem po tym, jak pochwycono ją na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał takie 
kamienować. Im jednak nie chodziło o dochodzenie, czy wymierzenie sprawiedliwości. 
Zapytali Jezusa o zdanie, wystawiając Go na próbę, aby mieli Go o co oskarżyć. W odpo-
wiedzi Jezus począł najpierw budzić ich sumienia. Nachyliwszy się pisał palcem po 
ziemi – Tradycja mówi, że nazywał po imieniu różne ludzkie występki, a gdy Go dalej pytali, 
rzekł: „Kto z was jest bez grzechu niech pierwszy rzuci na nią kamień” i pochyliwszy się 
dalej pisał po ziemi, czyniąc wszystkim rachunek sumienia. Wtedy, jak przekazuje Ewange-
lista, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. (…).  

Niech to zasadnicze przesłanie otworzy nas znowu bardziej na Jezusa, niech 
zaowocuje podjęciem w tych najbliższych dniach medytacji Jego słów i kontemplacji Jego 
oblicza. Dla Niego, dla Jego miłości warto żyć i życie dać!        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. Dzisiaj 8 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. W czwartek po Mszy św. spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa II).
4. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia

      16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
      16.30 – Droga krzyżowa z udziałem dzieci  
      17.30 – wypominki i Droga krzyżowa z udziałem  młodzieży i dorosłych. 

5. Ekstremalna Droga Krzyżowa (42 km) wyruszy w piątek z kościoła NSPJ w Gogolinie
(po Mszy św. o godz. 20.00). Zachęcam (szczególnie mężczyzn i młodzieńców)
do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. https://www.edk.org.pl

6. Za tydzień Niedziela Palmowa. W sobotę wieczorem i w przyszłą niedzielę na każdej
Mszy św., poświęcenie palm. Procesja z palmami podczas Mszy św. o godz. 10.30.
Po Mszy św. rozstrzygnięcie konkursu w kategoriach: najwyższa palma, najpiękniej przy-
strojona palma. Zachęcam do rodzinnego przygotowania palmy.

7. Spowiedź św. każdego dnia według planu (IP, strona 2 i 3).
8. Kolekty:   3 kwietnia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne

10 kwietnia – na ogólne potrzeby parafii
Zbiórka do puszki: 10 kwietnia - na kwiaty do Bożego grobu

9. Gdyby ktoś chciał przyjąć uchodźców z Ukrainy pod swój dach, to proszę o zgłosze-
nie się w Biurze Parafialnym lub zakrystii, po bliższe informacje.

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.

 

*1. Dzisiaj o godz. 15.00, na hali sportowej, rozpocznie się kiermasz wielkanocny.
      Szczegóły na plakacie. Organizatorzy serdecznie zapraszają.  
*2. Centrum Usług Społecznych w Gogolinie zaprasza do skorzystania z nowych bez-

płatnych usług społecznych. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 
 

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

           

Dziękuję osobom z Rejonu 1(2). (Górna: 1, 3, 5, 7, 11;  2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18)  
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
3 – 9 kwietnia 3. Górna: 25, 29;     22, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 

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

10 – 16 kwietnia 4. Górna: 35, 43, 45, 47;   42, 46, 50, 52, 54, 56. 

Nr 14 - 4 - 3 kwietnia 2022 



Nr 14 - 2 - 3 kwietnia 2022 
                        0 

Złota myśl tygodnia: Brak czasu na modlitwę pokazuje nam, jak bardzo liczymy na siebie” 
    ks. P.  Pawlukiewicz 

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 
 

Poniedziałek (4 I) – 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 – o szczęśliwy przebieg operacji i zdrowie dla pewnej osoby. 
    

 

Wtorek (5 IV) – 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 ++ rodziców Annę i Franciszka Gabrielczyk, 3 braci, 3 bratowe, 
  rodziców Ryszarda i Reginę Wicher, brata Ryszarda i ++ z pokrewieństwa. 

 

Środa (6 IV) – 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 Jadwigę, Józefa i Edmunda.
 

 

Czwartek (7 IV) – dzień powszedni
                              

17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezusa   (modlitwa o pokój w Ukrainie)  
17.00 – 17.55: 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 + męża Reinholda Sobota, ++ rodziców, teściów,  
          z rodzeństwa z obu stron i z rodzin Sobota i Gruchot. 

18.30 - spotkanie kandydatów do Bierzmowania ( Grupa II – klasa VII) 
 

Piątek (8 IV) – dzień powszedni 
 

15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30). 
             16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
             16.30 Droga krzyżowa z udziałem wszystkich dzieci 

17.30 – wypominki (modlitwa za zmarłych) 
         Droga krzyżowa z udziałem całej młodzieży i dorosłych 

M.: 18.00 – za ++ Klarę i Karola Niestrój  
         oraz Aleksandrę, Witolda i Jakuba Jasińskich. 

    Ekstremalna Droga Krzyżowa na Górę Św. Anny (42 km) - Gogolin NSPJ, godz. 20.00 
 

Sobota (9 IV) – dzień powszedni               

*Dzisiaj rano Mszy św. nie będzie
   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 ++ brata Norberta Dyga, bratową Alicję, rodziców,  

              ++ z rodzin Dyga i Pawliczek. 
 

Niedziela Palmowa – 10 IV 2022    Nowenna Niedziel – 9/9                 

 7.00 – 7.25: spowiedź św.  
 7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii  

M.:  7.30 – za ++ rodziców Annę i Jana Wnuk, bratową Lidię,  
   ++ z rodzin Urbański, Wnuk i Warchoł. 

               8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – w int. Bogusława i Marii Sajewicz (z ok. 40 r. ślubu i 65. r.  

      ur. Bogusława) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.   
      oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   TD 

10.00 – 10.25: spowiedź św.  
10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii        

M.: 10.30 – w int. Ewy Cempiel (z ok. 70. r. ur.), z podz. za o. łaski  
          z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   TD 
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*14.30 - Gorzkie żale z 6. kazaniem pasyjnym
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