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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 – 16.30 – 17.00, 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 Wielkanocna – Kościół jest Bożą owczarnią,
której bramą i pasterzem jest Syn Boży (KKK 754)
Słowo Boże: Dz 13,14-53; Ap 7,9-17; J 10,27-30
IV Niedziela Wielkanocna zwana jest Niedzielą Dobrego
Pasterza i rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania kapłańskie.
Pomiędzy radosnym Alleluja aklamacji przed Ewangelią wybrzmiewają słowa Jezusa: „Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam owce
moje, a moje mnie znają”. (…).
Liturgia Słowa Bożego skłania nas do zawierzenia życia i posłuszeństwa Boskiemu Pasterzowi, a także tym, których wybrał i ustanowił, aby Mu towarzyszyli i w Jego imieniu działali. Chodzi tu o Apostołów i ich następców. (…).
Oczywiście, posługa zwiastowania słowa Bożego może się spotkać z różnym odzewem – można nią wzgardzić, albo z zazdrości wręcz piętnować i zwalczać. Chodzi jednak o to, by dać posłuch słowu Pana i uwierzyć. Tym pouczeniem liturgia IV Niedzieli Wielkanocnej zaprasza nas do modlitwy za głosicieli Bożego słowa, skłania do modlitwy o nowe
powołania, aby takowych głosicieli nigdy nie zabrakło. bp Andrzej Czaja
Nabożeństwa ku czci Matki Bożej:
Niedziela – *dzisiaj nie będzie (pielgrzymka do katedry)
Poniedziałek – godz. 18.00 Litania do Matki Boga i ludzi
Wtorek – godz. 18.00
Królująca w Niebie
Środa – godz. 8.00
Litania Loretańska
Czwartek – godz. 18.00
Wezwania do Matki Bożej
Piątek – godz. 16.30
Litania Loretańska
Sobota – godz. 8.00
Litania do Niepokalanego Serca NMP
17.00
Litania Loretańska

8 maja 2022

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Od 8 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.
2. Dzisiaj o godz. 10.30 uroczystość Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej.
Dzisiaj nie będzie nabożeństwa majowego w naszym kościele o godz. 15.00.
3. Dzisiaj pielgrzymka (4 dekanatów, w tym również naszego – Kamień Śląski)
do katedry w Opolu, gdzie o godz. 14.30 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa.
Serdecznie zapraszam, by licznie udać się do katedry i wspólnie świętować Jubileusz.
Po Mszy św. biskupi zapraszają do ogrodu kurialnego na kołacz i kawę.
4. W IV niedzielę wielkanocną, nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza, w Kościele katolickim obchodzony będzie 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
W Polsce Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna tydzień modlitw o powołania do
szczególnej służby w Kościele.
W tym roku przeżywany będzie pod hasłem "Posłani w pokoju Chrystusa".
5. W poniedziałek liturgiczne święto ku czci św. Stanisława biskupa, głównego patrona
Polski. Nabożeństwo majowe i Msza św. o godz. 18.00.
6. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
16.30 – nabożeństwo majowe z udziałem wszystkich dzieci
17.00 - spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I – klasy VI)
7. W piątek przypada dzień fatimski:
19.00 – 19.25: spowiedź św.
19.30 – różaniec
20.00 - Msza św. i procesja fatimska
8. Osoby, które chciałyby wziąć udział w akcji „Paczka dla Ukrainy” proszę o dostarczenie produktów spożywczych i higienicznych do 9 maja (poniedziałek).
Zbiórka (do puszki) na ten cel będzie 8 maja (dokupimy potrzebne rzeczy).
9. Kolekty: 8 maja - na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne
15 maja – potrzeby parafialne
Zbiórka do puszki : 8 maja – na „Paczkę dla Ukrainy”
10. Dziękuję wszystkim angażującym się w sprawy naszej parafii, za poświęcony czas
i środki materialne. Dziękuję za pracę w kościele i wokół kościoła.
Dziękuję osobom z Rejonu 7. (Nowa: 15, 17, 19, 23, 25; 54, 56, 58, 60, 62)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
08 – 14 maja

Rejon
8(9).

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

64.

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. *8.45 – 10.00
15 – 21 maja

10.

Pasieczna: 3, 9, 11, 13, 17;

8, 10, 12, 14.
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Złota myśl tygodnia: „Wolę pójść do czyśćca za dobro, niż do piekła za zło”.
abp Alfons Nossol

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 – wprowadzenie 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.
Pielgrzymka do katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

*14.30 – Msza św. w katedrze opolskiej w int. parafian
Poniedziałek (9 V) – św. Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski
17.30 – spowiedź św. i różaniec

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – w int. ks. prałata Stanisława Wąsika,
z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Stanisława.
Wtorek (10 V) – dzień powszedni
17.30 – spowiedź św. i różaniec

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za Erwina Grobosch i Teresę Kubisz.
Środa (11 V) – dzień powszedni
7.30: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa

8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) - …..………………………….. (intencja wolna).
Czwartek (12 V) – dzień powszedni
17.00 –18.00: adoracja Pana Jezusa i modlitwa o pokój
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 ++ braci Karola i Teodora Tkotz
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej
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Piątek (13 V) – dzień powszedni.
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30)

16.30 - nabożeństwo majowe z udziałem wszystkich dzieci.

17.00 – spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I - klasy VI)

Dzień fatimski:
19.00 – 19.25: spowiedź św.
19.30 – różaniec fatimski
20.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:
(w intencjach przez was podanych, napisanych na karteczce):
……………………………………………………………………………… .
Po Mszy św. procesja ze świecami i błog. sakramentalne.

Sobota (14 V) – św. Macieja, apostoła
7.30 – spowiedź św. i różaniec

8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) - ………………………….…. (intencja wolna).
16.30 – 17.00 i 17.15 – 17.40: spowiedź św.
17.00 - nabożeństwo majowe i adoracja do 17.45;
17.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii

18.00 – w int. Błażeja Weinert (z ok. 50. r. urodzin), z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
V Niedziela Wielkanocna – 15 V 2022

Jubileuszowa Droga Światła – 4/9

7.30 – 7.55: spowiedź św.
7.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 8.00 – w int. Zdzisława Wnuk (z ok. 70. r. urodzin), 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: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 - w int. Jana Duczek (z ok. 70. r. urodzin), z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog. dla rodziny oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
15.00 – nabożeństwo majowe i błogosławieństwo sakramentalne
Na wesoło:
- Gdy się pobierzemy, będziemy dzielili wszystkie troski – mówi narzeczona.
- Ale ja nie mam żadnych trosk – mówi narzeczony.
- Toteż mówię, gdy się pobierzemy – podsumowuje narzeczona.

