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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 ‐ *15.30 – 16.00, 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

III Niedziela Wielkanocna – Iść z Ewangelią do najdalszych zakątków
współczesności, by głosić i czynić dobro wszystkim napotkanym (KKK 996)
Słowo Boże: Dz 5,27-32; Ap 5,11-14; J 21,1-19
W III Niedzielę Wielkanocną, którą przeżywamy jako Niedzielę Biblijną, słyszymy relację św. Jana o tym, jak zmartwychwstały Jezus trzeci raz ukazał się swoim uczniom. Siedmiu z nich
dostąpiło tej łaski nad Morzem Tyberiadzkim po tym, jak w nocy nic
nie złowili. Początkowo nie potrafili rozpoznać Zmartwychwstałego. Wszyscy jednak doświadczyli mocy i owocowania Jego słowa. Gdy posłuchali Jego podpowiedzi: „Zarzućcie
sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”, wyciągnęli „na brzeg sieć pełną wielkich ryb w
liczbie sto pięćdziesiąt trzy ”. Wskutek tego byli już nie tylko świadomi, lecz wręcz pewni
obecności Jezusa pośród nich. Ewangelista stwierdza: „Żaden z uczniów nie odważył się
zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan” (J 21,12). I zaraz potem
wywiązał się niesamowity dialog Jezusa z Piotrem. Można powiedzieć, że Jezus zawarł
z nim szczególne przymierze miłości, które zwieńczył wezwaniem skierowanym do Piotra:
„Pójdź za Mną!”. (…) Trzeba zawsze pytać o wolę Jezusa, aby nie ulec pokusie życia po
swojemu, lecz żyć tak, jak chce nasz Pan. bp Andrzej Czaja
Nabożeństwa ku czci Matki Bożej:
Niedziela – godz. 15.00
Poniedziałek – godz. 18.00
Wtorek – godz. *15.00
Środa – godz. 8.00
Czwartek – godz. 18.00
Piątek – godz. 16.30 i 18.00
Sobota – godz. 8.00
17.00

Litania Loretańska
Litania do Matki Boga i ludzi
Królująca w Niebie
Litania Loretańska
Wezwania do Matki Bożej
Litania Loretańska
Litania do Niepokalanego Serca NMP
Litania Loretańska

1 maja 2022

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna XIV Tydzień Biblijny.
O godz. 10.30 uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
O godz. 15.00 nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej, błog. sakramentalne
i pobłogosławienie dewocjonaliów.
2. Dziękuję rodzicom dzieci komunijnych:
- za całoroczną pomoc w przygotowaniu dzieci do godnego przyjęcia po raz
pierwszy sakramentu pokuty i Komunii Św.
- za dar ołtarza (czerwony ornat i bieliznę kielichową)
- za przygotowanie pięknej dekoracji komunijnej
- za pracę w kościele i wokół kościoła. Dziękuję również innym osobom, które
pomogły przygotować kościół na dzisiejszą uroczystość.
3. Dziękuję wszystkim pracującym przy demontażu Bożego Grobu i wokół kościoła.
4. Od 3 maja (po ponad 2 latach sytuacji nadzwyczajnej) Msza św. niedzielna będzie
w sobotę o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 8.00 i 10.30. Nabożeństwo o godz. 15.00.
5. We wtorek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. o godz. 8.00 i 10. 30 –
w intencji maturzystów. O godz. 15.00 nabożeństwo majowe i błog. sakramentalne.
6. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
7. W czwartek od godz. 17.00 – Godzina Święta.
8. W piątek po Mszy św. o godz. 18.00 – spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II
– klasy VII).
9. W sobotę, od godz. 10.00 odwiedziny chorych z Komunią św.
10. Osoby, które chciałyby wziąć udział w akcji „Paczka dla Ukrainy” proszę o dostarczenie produktów spożywczych i higienicznych do 8 maja.
Zbiórka (do puszki) na ten cel będzie 8 maja (dokupimy potrzebne rzeczy).
11. Kolekty: 1 maja – na opłacenie rachunku za gaz (paliwo zdrożało z 8 groszy
w styczniu za kWh, do 64 groszy w kwietniu, czyli ośmiokrotnie!)
8 maja - na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne
Zbiórka do puszki : 8 maja – na „Paczkę dla Ukrainy”
12. W niedzielę, 8 maja, Pielgrzymka Dekanatu Kamień Śląski (do którego należy nasza
parafia) do katedry opolskiej. Msza św. o godz. 14.30. Zachęcam do licznego udziału.
Po Mszy św. biskupi zapraszają do ogrodu kurialnego na kołocz i kawę.
Dziękuję osobom z Rejonu 6.(Nowa: 1, 3, 11; 8, 30, 46, 48, 50, 52)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
01 – 07 maja

Rejon
7.

Mieszkańcy ulic
Nowa: 15, 17, 19, 23, 25; 54, 56, 58, 60, 62.

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. *8.45 – 10.00
08 – 14 maja

8(9).

Nowa: 27, 31, 33, 37, 39, 43;

64.
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Złota myśl tygodnia: „ My przez Golgotę przechodzimy idąc drogą do Wielkanocy,
ku zmartwychwstaniu”.
abp Alfons Nossol

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 cz. c. (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 ku czci Matki Bożej
z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin.
Poniedziałek (2 V) – św. Atanazego, biskupa i doktora kościoła
17.30 – spowiedź św. i różaniec

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + Annę Herok (w miesiąc po śmierci).
Wtorek (3 V) – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
głównej Patronki Polski
7.30 – spowiedź św. i różaniec

M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.
M: 10.30 – w intencji maturzystów z podz. za o. łaski,
z prośbą o światło Ducha Świętego w czasie zdawania
egzaminów i wyboru drogi życiowej.
15.00 – nabożeństwo ku czci Matki Bożej i błog. sakramentalne
Środa (4 V) – św. Floriana, męczennika
7.30: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa

8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) - …..………………………….. (intencja wolna).
Czwartek (5 V) – pierwszy czwartek miesiąca
16.00 – spowiedź św. dzieci rocznicowych
17.00 –18.00: Godzina Święta
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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. kapł.)

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za ++ Bertę i Jana Grabelus, brata Jana,
szwagra Wernera, ++ z pokrewieństwa Blaut i Grabelus, Alojzego Mnich i jego
rodziców oraz rodzeństwo.
Po Mszy św. spotkanie dzieci rocznicowych
Piątek (6 V) – śś. Apostołów Filipa i Jakuba. Pierwszy piątek miesiąca
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30)
16.00 – 16.25: spowiedź św.
16.30 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – w intencji młodzieży klas VIII i I śr.

oraz tych, którzy ich przygotowywali do godnego przyjęcia bierzmowania,
z podz. za otrzymaną pełnię darów Ducha Świętego.

17.30 – spowiedź św. i różaniec

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + męża ojca i dziadka Teodora Chudala, ++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudala, ojca Augustyna Wiktor (w 6. r. śm)
Litania do NSPJ i błog. sakramentalne
Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II – klasa VII)

Sobota (7 V) – pierwsza sobota miesiąca
7.30 – spowiedź św. i różaniec

8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) - ………………………….…. (intencja wolna).
Zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie Żywego Różańca w salce

10.00 – 12.00: odwiedziny chorych z Komunią św.
16.30 – 17.00: spowiedź św.
17.00 - nabożeństwo majowe i adoracja do 17.45 ; 17.45 – wprow. do rozważania Ew.

18.00 – w int. rodziny Reinwald, z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog.
oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
IV Niedziela Wielkanocna – 8 V 2022
Jubileuszowa Droga Światła – 3/9
7.30 – 7.55: spowiedź św.
7.45 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 8.00 – za ++ rodziców Annę i Stanisława Prusko, męża Klausa Bekiesch,
Edytę i Dietra Bok.
Rocznica Pierwszej Komunii świętej
10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 - w intencji dzieci obchodzących rocznicę przyjęcia
Pierwszej Komunii świętej i ich rodzin.
*14.30 (pielgrzymka do katedry w Opolu) – Msza św. w katedrze w int. parafian.
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BIAŁY TYDZIEŃ
dzieci komunijnych
i ich rodzin
1 – 8 maja 2022
Niedziela, godz. 10.30 - Msza święta
Modlimy się w intencji rodziców
godz. 15.00 – nabożeństwo majowe
Poniedziałek, godz. 18.00 – Nabożeństwo majowe i Msza święta
Modlimy się za zmarłych z naszych rodzin
i za zmarłego ks. prob. Józefa Skowronka
Wtorek, godz. *10.30 – Msza święta z Uroczystości Matki Bożej
Powierzamy się opiece Matki Bożej
Polecamy Bogu wszystkie dzieci na świecie
Środa – *wspólna modlitwa w domu rodzinnym
Pielęgnujemy modlitwę rodzinną
Czwartek, godz. 18.00 – Nabożeństwo majowe i Msza święta
Dziękujemy Jezusowi za katechetów,
wychowawców i nauczycieli
Piątek, godz. 16.30 – Nabożeństwo majowe i Msza święta
Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa.
Składamy Jezusowi przyrzeczenia abstynenckie
Sobota, godz. 17.00 – Nabożeństwo majowe
Modlimy się o pokój na całym świecie
Niedziela – godz. *14.30 – katedra w Opolu. Msza święta
Dziękujemy Panu Bogu za 50 lat istnienia diecezji opolskiej
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Dzieci, które 1 maja 2022 roku
przyjęły Pierwszą Komunię świętą
w kościele Św. Anny i Św. Joachima
w Gogolinie‐Karłubcu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Biernat Aleksander
Bonkosz Zofia
Ficek Julia
Gołąbek Kacper
Gołąbek Sebastian
Jan Aleksandra
Klimek Alexander
Kuklewski Aleksander
Kumoch Dawid
Malkusz Amelia
Natorski Filip
Nowogórska Emilia
Piguła Aleksander
Rydzak Oliwia
Sczakiel Marta
Tkocz Marek
Wronka Emilia

Wszystkim dzieciom, które wczoraj
przystąpiły do spowiedzi św.,
a dzisiaj po raz pierwszy przyjęły
Pana Jezusa w Komunii Św.,
składam serdeczne życzenia.
Niech wasze serca będą
zawsze otwarte
i gotowe na przyjęcie Boga.
Niech miłość Pana Jezusa
przemienia was nieustannie
i wydaje w waszym życiu
dobre owoce.
Waszym rodzicom i krewnym
życzę obfitego Bożego
błogosławieństwa
i opieki Matki Bożej i św. Józefa.
ks. Stanisław Kołodziej
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
z soku wielu winnych gron pochodzi.
Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.
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Osoby, które 29 kwietnia przyjęły sakrament bierzmowania
z rąk ks. biskupa Andrzeja Czai:
Ataman Milena

Betlejewski Olivier

Barisch Tim

Chudalla Aleksandra

Bryś Paweł

Czernek Aleksandra

Dudek Anna

Giecewicz Karol

Gebauer Łukasz

Małek Bartosz

Horzela Agnieszka

Nowakowska-Bogdan
Emilia

Hulin Paweł

Ofiera Jakub

Huras Wiktoria

Panusch Aleksandra

Knabel Fabian

Seget Tomasz

Motza Piotr

Serafian Paweł

Pytel Anna

Starzycka Julia

Smiatek Aleksandra

Sztwiorok Patryk
Wotzka Natalia
Wszystkim, którzy przyjęli
pełnię daru Ducha Świętego,
życzę chrześcijańskiej odwagi
w codziennym wyznawaniu wiary
i chlubienia się przynależnością
do wspólnoty Kościoła.
Ten Kościół Was potrzebuje
i liczy na Was.
ks. S. Kołodziej

