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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

II Niedziela Wielkanocna – Jego miłosierdzie ogarnia
wszystkie Jego dzieła (Ps 145,9)
Słowo Boże: Dz 5,12-16; Ap 1,9-19; J 20,19-31
Od wielu lat II Niedziela Wielkanocna jest celebrowana
w całej Polsce jako święto Miłosierdzia Bożego. Nietrudno zauważyć, że odczytywana w tę niedzielę Ewangelia o niewiernym Tomaszu prezentuje Chrystusa ukazującego się uczniom w sposób bardzo podobny do tego, w jaki przedstawia Go obraz namalowany na
podstawie objawień św. siostry Faustyny. Przebite ręce, nogi i rozdarty bok rozświetlone są chwałą zmartwychwstania. (…).
Wprawdzie w codziennym życiu pojawiają się różnorakie wątpliwości, czasem doskwiera myśl, że Tomaszowi było łatwiej, bo mógł włożyć palce w miejsce gwoździ i dłoń
w przebity bok, nie znaczy to jednak, że jesteśmy w gorszej sytuacji. Wystarczy wspomnieć
całe bogactwo doświadczenia miłości Jezusa w swoim życiu, jak doznaliśmy wielorakiego
uzdrowienia, jak nieraz już położył na nas swoją prawicę, jak zanurzył nas w swej śmierci
i zmartwychwstaniu w chwili chrztu, pozwolił nam doświadczyć potęgi swojego Ducha oraz
życiodajności Ofiary Krzyżowej. Czyż to wszystko nie jest łaską analogiczną do tej, której
dostąpił Tomasz? bp Andrzej Czaja
Dziękuję osobom z Rejonu 5.(Górna 53, Romantyczna 10, Leśna: 10, 12, Nowa: 53, 55)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

24 – 30 kwietnia

6.

Mieszkańcy ulic
Nowa: 1, 3, 11; 8, 30, 46, 48, 50, 52.

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. *8.45 – 10.00
01 – 07 maja

7.

Nowa: 15, 17, 19, 23, 25; 54, 56, 58, 60, 62.
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Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna 78. Tydzień Miłosierdzia.
2. Jeżeli jeszcze ktoś ma skarbonkę z jałmużną postną, to proszę ją położyć przed
ołtarzem lub przynieść do zakrystii w tygodniu lub w przyszłą niedzielę.
3. Osoby, które chciałyby wziąć udział w akcji „Paczka dla Ukrainy” (chodzi o zakup
produktów pierwszej potrzeby, szczegółowa lista jest dostępna w zakrystii i na tablicy
ogłoszeń) proszę o kontakt z proboszczem lub Panią Waltraudą Wicher.
Można samemu lub z rodziną przygotować taką paczkę (ok. 12 kilogramów).
Można też produkty, o wydłużonym terminie ważności, hermetycznie zapakowane, przynieść i zostawić w zakrystii lub pod drzwiami plebanii (do 8 maja). Grupa Parafialnej Caritas, po 8 maja, zapakuje te dary i przekaże do Centrali Caritas w Opolu.
Zbiórka (do puszki) na ten cel będzie 8 maja (dokupimy potrzebne rzeczy).
4. Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 10. 30, spotkanie rodziców dzieci komunijnych
i rodziców dzieci rocznicowych.
5. Zapraszam jutro, na godz. 8.30, do pracy wokół kościoła i demontażu Bożego Grobu.
6. Jutro o godz. 18.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania (klasy VIII i I śr.)
7. We wtorek uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski (przeniesiona z 23.04).
8. W piątek: godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30).
godz. 16.30 – 17.00: nabożeństwo paschalne z udziałem wszystkich dzieci
9. W piątek o godz. 18.00 – w kościele NSPJ w Gogolinie rozpocznie się Msza św., w czasie której ks. bp Andrzej Czaja udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii
NSPJ, Św. Anny i Św. Joachima oraz z Malnii. Proszę o modlitwę w ich intencji.
10. Kolekty: 24 kwietnia – na Caritas Diecezji Opolskiej
1 maja – na opłacenie rachunku za gaz (paliwo zdrożało z 8 groszy
w styczniu za kWh, do 64 groszy w kwietniu, czyli ośmiokrotnie!)
11.Dziękuję osobom, które w piątek wzięły udział w Drodze Światła.
Szczególnie dziękuję Brygidzie Czekała i Hubertowi Sznajder za prowadzenie śpiewu.
12.W niedzielę, 8 maja, Pielgrzymka Dekanatu Kamień Śląski (do którego należy nasza
parafia) do katedry opolskiej. Msza św. o godz. 15.00.
13.Są jeszcze wolne miejsca na Parafialną Pielgrzymkę na Morawy (20 – 22 maja 2022).
Szczegóły na plakacie. Zapraszamy.
14.Panie z Parafialnej Rady Duszpasterskiej i ich Przyjaciółki (Sonia Gala, Barbara Wojtala,
Joanna Wancke, Izabela Tkocz, Katarzyna Tkocz, Gabriela Brysz, Anna Brysz-Lenort,
Dorota Halska i Marlena Halska-Bonkosz) przygotowały dla Was słodki upominek z racji
Oktawy Wielkanocnej. Bardzo proszę przyjąć ten podarunek (przy wychodzeniu z
kościoła). Piekarkom serdecznie dziękuję za miłą niespodziankę.
Na wesoło: Rozmowa w kancelarii parafialnej:
- Chciałbym z księdzem pogadać w trzy oczy.
- Jak to w trzy oczy? Chyba w cztery oczy?
- Nie, tylko w trzy, bo na to co zaproponuję jedno oko trzeba będzie przymknąć.
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Złota myśl tygodnia: „Dialog jest językiem macierzystym ludzkości. Pomaga z wrogów
uczynić przeciwników, a przeciwników przekształca w przyjaciół”. abp Alfons Nossol

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
Jubileuszowa Droga Światła – 1/9
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
.

Poniedziałek (25 IV) – św. Marka, ewangelisty
8.30 – 10.30: prace porządkowe wokół kościoła i demontaż Bożego Grobu
17.30 – spowiedź św. i różaniec

M: 18.00 – w int. rodziny Koryzma, z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog.
dla całej rodziny oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.

18.30 (w kościele) - spotkanie kandydatów do bierzmowania (klasy VIII i I śr.)

Wtorek (26 IV) – św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezusa i modlitwa o pokój w Ukrainie
17.00 – 17.55: spowiedź św.
17.30 – różaniec

M: 18.00 – za ++ Alicję i Jana Cholewa, ich rodziców i rodzeństwo
oraz ++ z rodzin Tomeczek i Cholewa. 18.30 - spotkanie dzieci komunijnych
Środa (27 IV) – dzień powszedni
7.30: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa

M.: 8.00 - ……………………………………………………………….. (intencja wolna).
Czwartek (28 IV) – dzień powszedni
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezusa i modlitwa o pokój w Ukrainie
17.00 – 17.55: spowiedź św.
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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 + matkę Stanisławę (w 10. r. śm.),
++ rodziców Małgorzatę i Norberta Marcinek i ++ z pokrewieństwa.
*19.00 – 19.30: spowiedź św. rodzin dzieci komunijnych
Piątek (29 IV) – św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30)
16.30 – nabożeństwo paschalne z udziałem wszystkich dzieci
17.30 - różaniec

M.: 18.00 – w int. Elżbiety Feliks (z ok. Urodzin) z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
Za + męża ojca i dziadka Jerzego Feliks.
*18.00 – Bierzmowanie w kościele NSPJ w Gogolinie
Sobota (30 IV) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
7.30 – 7.55: spowiedź św.; 7.30: różaniec
M.: 8.00 - ………………………………………………………. (intencja wolna).
16.00 – pierwsza spowiedź św. dzieci komunijnych
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.00 – 17.30: spowiedź św.
17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 17.45 – wprow. do rozważania Ew.

M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski, z prośbą o dalszą Boża opiekę
i zdrowie w rodzinie Lidii i Henryka Herok.
*19.00 – 19.30: spowiedź św. rodzin dzieci komunijnych
III Niedziela Wielkanocna – 1 V 2022

Jubileuszowa Droga Światła – 2/9
6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

7.00 – 7.25: spowiedź św.

7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – za ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Wojtala, ++ z rodzin Wojtala, Prusko
i Dorniok oraz dusze w czyśćcu cierpiące. (adoracja Pana Jezusa)

8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 9.00 – za ++ rodziców Dorotę i Eryka Kowolik, Anielę i Jana Macha, brata
Krzysztofa, z pokrew. oraz dusze w czyśćcu cierpiące. (adoracja Pana Jezusa)

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej
10.30 – rozpoczęcie liturgii i procesja do kościoła.
Msza św. w intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin.
15.00 – nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej
z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin.

