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

Biuro Parafialne: 47‐320 Gogolin, ul. Kasztanowa 98
wtorek (*nieczynne), 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

Poniedziałek Wielkanocny – Wielkanoc jest „Świętem świąt”,
„Uroczystością uroczystości”, tak jak Eucharystia jest
Sakramentem sakramentów (KKK 1169)
Słowo Boże: Dz 2,14-32; Mt 28,8-15
„Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał. Alleluja! Dzień
radości pełen i wesela. Alleluja!” I rzeczywiście jest się z czego
cieszyć. Motywów, racji jest wiele. Jeden z nich Matka Kościół odsłania w modlitwie dnia: przez swego Syna Bóg pokonał śmierć
i otworzył nam bramy życia wiecznego. Ten stan rzeczy oznacza zwycięstwo Chrystusa
i zarazem nasze (dzięki Niemu) zwycięstwo – wyzwolenie z niewoli grzechu, piekła i szatana, pojednanie z Bogiem – co wyraźnie przekazuje sekwencja „Odkupił swe owce Baranek
bez skazy. Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy”.
Tak więc Bóg, który umarł w ciele zmartwychwstał i żyje. Resurrexi et adhuc tecum sum – głosi antyfona na wejście, tzn. Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą. W
komentarzu papież Benedykt XVI przekazuje, że są to najpierw słowa Jezusa do Ojca po
powrocie do świata żyjących. Jest to także zasadniczy komunikat Zmartwychwstałego
Pana do każdego z nas: Żyję i jestem z Tobą! Wpisałem te słowa w swój biskupi herb
także z tą myślą, by stanowiły zasadniczą treść mojego biskupiego przepowiadania. Stanowią kwintesencję Dobrej Nowiny, która jest u podstaw wiary chrześcijan. Jezus żyje i jest
z nami stale! Nie jest z Nim tak, jak w przypadku założycieli innych religii: pojawili się, zostawili orędzie i poszli. Jezus żyje i jest stale z nami. Równocześnie oręduje za nami zasiadając po prawicy Ojca. Jako taki jest źródłem niezawodnej nadziei w życiu chrześcijanina.
Kościół ma świadomość, że o gruntowną przemianę życia ludzkiego trudno bez Bożego
wsparcia – woła do Boga i prosi „Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego
życia w światłości”. I niech tak się stanie w naszych domostwach i sercach. Tego wszystkim życzę: abyśmy znów bardziej żyli dla Pana, jak On żyje dla nas! bp Andrzej Czaja
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Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Serdecznie dziękuję Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, Parafialnej Radzie Ekonomicznej i wszystkim parafianom obecnym na liturgii w Wielki Czwartek, za życzenia i kosz
smakołyków ofiarowany mi dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa.
Dziękuję osobom, które poświęciły wiele czasu na piękne przygotowanie kościoła
i otoczenia do świętowania Triduum Paschalnego, szczególnie zakrystianom, dekoratorkom i osobom, które pracowały w poniedziałek i sobotę.
Dziękuję Piekarni Olejnik – Gryglicki i Piekarni Okoński za ofiarowane pieczywo.
Dziękuję szafarzom Komunii św., klerykowi Dawidowi, Liturgicznej Służbie Ołtarza,
mariankom, organistkom, chórowi i tym wszystkim, którzy pełnili jakąkolwiek funkcję
w czasie liturgii Triduum Paschalnego.
Dziękuję za ofiary na kwiaty do Bożego grobu, skarbonki z jałmużną wielkopostną i ofiary
złożone na utrzymanie miejsc świętych w Jerozolimie.
2. W piątek: godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30).
godz. 16.00 – katecheza dzieci komunijnych
godz. 16.30 – Msza św. z udziałem wszystkich dzieci
godz. 20.00 – 21.00: Droga Światła - procesja ulicami parafii z figurą
Zmartwychwstałego i ze świecami, aby głosić światu, że paschalna droga Jezusa nie
kończy się śmiercią i pogrzebem. Jezus triumfuje nad śmiercią i złem.
On jest naszym światłem i nadzieją. Rozpoczniemy w kościele, a idąc ulicami
(Przyjaciół Schongau, Przyjaźni, Wierzbową i Kasztanową) zatrzymamy się na czternastu
spotkaniach Jezusa z Jego uczniami i uczennicami. ZAPRASZAMY.
3. W piątek, z racji oktawy Wielkanocnej, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
4. W sobotę dzień ku czci św. o. Pio. O godz. 8.00 Msza św. w intencjach zbiorowych
5. W niedzielę (24 kwietnia) po Mszy św., spotkanie rodziców dzieci komunijnych
i rodziców dzieci rocznicowych.
6. Kolekty: 18 kwietnia – na Katolicki Uniwersytet Lubelski
24 kwietnia – na Caritas Diecezji Opolskiej
Skarbonki wielkopostne, proszę przynieść na Mszę św. w niedzielę
7. Osoby, które chciałyby wziąć udział w akcji „Paczka dla Ukrainy” (chodzi o zakup
produktów pierwszej potrzeby), proszę o kontakt z Panią Waltraudą Wicher.
Dziękuję osobom z Rejonu 4. (Górna: 35, 43, 45, 47; 42, 46, 50, 52, 54, 56.)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic
Górna: 53. Romantyczna: 10.
17 – 23 kwietnia
5.
Leśna: 10, 12. Nowa: 53, 55.
Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. *8.45 – 10.00
24 – 30 kwietnia

6.

Nowa: 1, 3, 11; 8, 30, 46, 48, 50, 52.
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Złota myśl tygodnia: „Bądźmy ludźmi wielkanocnymi - zjednoczonymi w wierze, prowadzonymi nadzieją i kierującymi się w życiu miłością Zmartwychwstałego”. abp Alfons Nossol

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy - 18 IV 2022
7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian.

10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za + Różę Marię Suszka (w miesiąc po śmierci).
10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – do Bożej Opatrzności w int. Anny Wolskiej,
z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,
oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. Za + męża Mieczysława.
Po Mszy św. chrzest św.: Leon Michał JACEK

*Dzisiaj nieszporów nie będzie.
Wtorek w oktawie Wielkanocy - 19 IV 2022
17.30 - różaniec

M: 18.00 – za + Annę Hutniczak (od Róż Różańcowych).
Środa w oktawie Wielkanocy - 20 IV 2022
7.30: różaniec

M.: 8.00 - za + Józefa Zabrzeńskiego (1- od rodziny Oleksy z Męciny)
Czwartek w oktawie Wielkanocy - 21 IV 2022
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezusa i 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 ojca i dziadka Mieczysława Mijal,
++ rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek w oktawie Wielkanocy - 22 IV 2022
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30).

16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych
M.: 16.30 (z udziałem wszystkich dzieci) - ……………………….. (intencja wolna).
17.30: różaniec i spowiedź św.

M.: 18.00 – w int. Klary Tkotz (z ok. 85. Urodzin) z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
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20.00 – 21.00: Droga Światła (procesja wielkanocna z figurą Zmartwychwstałego
Chrystusa ulicami Przyjaciól Schongau, Przyjaźni, Wierzbową i Kasztanową)
Sobota w oktawie Wielkanocy - 23 IV 2022 (dzień ku czci św. o. Pio)
7.30 – 7.55: spowiedź św.; 7.30: różaniec
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 konsekrowanego,
9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, 10) w intencji dzieci i młodzieży,
11) o ustanie epidemii, 12) za wszystkich chorych, 13) w int. rodziny Koryzma,
14) w int. Marii, 15) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda,
16) ………(w intencjach podanych przez was i napisanych na karteczkach).
10.00: poświęcenie motocykli MotoFun-Club
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii

17.00 – 17.30: spowiedź św.

M.: 18.00 – za ++ teściów Leona i Gertrudę Gabrielczyk, rodziców Jana i Franciszkę
Bartela, męża Bernarda, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.
II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego – 24 IV 2022
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 ++ rodziców Piotra i Elżbietę Sczakiel, rodziców Jana i Jadwigę Maj,
z rodzin Maj, Sczakiel i Blacha oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 10.30 – w int. Urszuli i Stefana Chrobok (z ok. 50. r. ślubu) z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
Spotkanie rodziców dzieci komunijnych (w salce)
Spotkanie rodziców dzieci rocznicowych (w kościele)
15.00 – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
.

