
 

Biuro Parafialne: 47‐320 Gogolin, ul. Kasztanowa 98 
            wtorek – 16.30 – 17.00, czwartek ‐ 16.30 – 17.00, sobota: *nieczynne 
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 
 

 

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

V Niedziela Wielkanocna – Eucharystia pomaga nam rozwijać łaskę chrztu 
świętego i przyczynia się do wzrostu naszej miłości 

 

Słowo Boże: Dz 14,21-27; Ap 21,1-5; J 13,31-35 
 

Liturgia V Niedzieli Wielkanocnej przekazuje istotne treści doty-
czące Kościoła jako wspólnoty wiary, która zrodziła się z otwarcia 
uczniów Pańskich na tajemnicę Jego zmartwychwstania i życia. W 
modlitwie dnia mowa jest o Boskim akcie ustanowienia, wręcz 
uczynienia wspólnoty wierzących na bazie posłannictwa Zbawicie-

la. Dla tworzących ją przybranych dzieci Bożych Matka Kościół prosi o dar prawdziwej 
wolności i wieczne dziedzictwo. Pierwsze czytanie odnosi nas do historycznej genezy Ko-
ścioła, drugie kreśli wizję jego spełnienia, a w Ewangelii Jezus przekazuje zasadnicze 
pouczenia na temat wzrostu i rozwoju konkretnej wspólnoty. (…). Nauczanie Jezusa jest   
jednoznaczne: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja 
was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że-
ście uczniami moimi”. 

Oto program na całe życie: starać się żyć jak Jezus, starać się kochać, jak On! 
Dlatego Kościół prosi Boga na zakończenie liturgii, w modlitwie po Komunii: spraw, aby 
cały lud Twój porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie.   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. Od 8 maja Msza św. niedzielna w sobotę o g. 18.00 i w niedzielę o g. 8.00 i 10.30.    
2. Zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych ku czci Matki Bożej.  
    Nabożeństwo trwa ok. 15 minut. Po nim sprawowana jest Eucharystia. 
3. Dzisiaj:  15.00 - nabożeństwo majowe  
                    15.30 – 16.00: pokutna procesja różańcowa (do groty) - modlitwa przez wsta-

wiennictwo Matki Bożej Łaskawej i św. Andrzeja Boboli, jako błaganie 
                    o Boże miłosierdzie oraz ratunek przed epidemią i wojną.  
                    Modlić się będziemy także za młodzież i rodziny, by były przyjazne życiu. 
4. Bardzo dziękuję za udział w pielgrzymce do katedry (8 maja).  
   Szczególnie dziękuję dzieciom komunijnym i ich rodzicom. Przepraszam, że nie było dla 

was wyznaczonego miejsca i musieliście radzić sobie sami. Udział w liturgii w zatłoczo-
nym kościele, to też ważne doświadczenie.  

   Dzieci komunijne zapraszam jutro na godz. 16.30, do salki, na spotkanie przy stole. 
5. W poniedziałek święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski. 
    Godz. 16.30 – 17.15: spotkanie dzieci komunijnych (klasy III) w salce 
    Godz. 18.00 – nabożeństwo majowe i Msza św. 
6. W piątek o godz. 4.45 – rozpoczęcie Pielgrzymki na Morawy (20 – 22 maja). 
7. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
            Dzieci zapraszam na nabożeństwo majowe o godz. 18.00. 
8. Bardzo dziękuję osobom, które zaangażowały się w akcję „Paczka dla Ukrainy”. 
   Przygotowano 33 paczki i zawieziono je do Caritas w Opolu-Winowie. 
   Na ten cel w zeszłą niedzielę zebrano 1.762 zł (dokupiono potrzebne rzeczy).   
   Bardzo dziękuję za waszą hojność i wykonaną pracę. 
9. Kolekty:   15 maja – potrzeby parafialne 
                    22 maja – jałmużna postna z całego roku 
    Zbiórka do puszki: 22 maja – na remont katedry opolskiej  
10. Dziękuję za ofiarowane kwiaty, te które są przed ołtarzem i posadzone wokół kościoła.  
Dziękuję osobom, które dbają o zieleń i całe obejście wokół kościoła i domu parafialnego. 
Niech pozostali parafianie doceniają waszą pracę i w miarę możliwości przyjdą wam  
z pomocą. Życzę wam Bożego błogosławieństwa. 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 
 

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

           

 

Dziękuję osobom z Rejonu 8. (Nowa: 27, 31, 33, 37, 39, 43;    64) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
15 – 21 maja 10. Pasieczna: 3, 9, 11, 13, 17;     8, 10, 12, 14. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. *8.45 – 10.00   
22 – 28 maja 11. Bagienna: 1, 3, 5, 9, 15, 17;      12, 16, 20. 
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Nabożeństwa ku czci Matki Bożej: 
 
 

Niedziela – 15.00                     Litania Loretańska 
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. 18.00               Litania Loretańska 
Sobota –  godz. 17.00              Litania Loretańska 
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Złota myśl tygodnia:  „Gdybyśmy nie wiem jak oddawali cześć Bogu,  
                       a cierpiałby na tym człowiek, to nie byłoby autentyczne”.       abp Alfons Nossol 
 
 

18.00 – w int. Błażeja Weinert (z ok. 50. r. urodzin), z podz. za o. łaski,  
         z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.    (TD) 
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                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 
    15.30 – 16.00: pokutna procesja różańcowa (do groty) - modlitwa przez wsta-

wiennictwo Matki Bożej Łaskawej i św. Andrzeja Boboli, jako błaganie 
                   o Boże miłosierdzie i ratunek przed epidemią i wojną. 
    

 

Poniedziałek (16 V) – św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polska  
     

16.30 – 17.15: spotkanie dzieci komunijnych (klasy III) w salce 
17.30 – spowiedź św. i różaniec                                                                                                   

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za ++ rodziców Jana i Antoninę Wacławek         
                                                                                  oraz ich ++ rodziców i rodzeństwo. 
 

 

Wtorek (17 V) – dzień powszedni 
 

17.30 – spowiedź św. i różaniec                                                                                                   
18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + męża Kazimierza Duława, rodziców, 
teściów, siostrę Monikę, bratową Wandę, 4 szwagrów, Marcina Kauczor i dusze w cz. 

 
 

 

Środa (18 V) – dzień powszedni 
 

     7.30: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa  
8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – o potrzebny ziemi deszcz, dobre plony  
                                                                                i Boże błogosławieństwo w pracy.  
 

 
 

Na wesoło: Żona do męża: 
 - Zobacz… ja muszę prać, prasować, sprzątać, nigdzie nie mogę wyjść.   
  Czuję się jak kopciuszek. 
   - Przecież mówiłem tobie, że ze mną będzie Ci jak w bajce? 

Czwartek (19 V) – dzień powszedni 
                              

      17.00 –18.00: adoracja Pana Jezusa i modlitwa o pokój na świecie 
  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.) – w int. Łucji Wicher (z ok. 90. r. urodzin)  
      z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  (TD) 
 
 

Piątek (20 V) – dzień powszedni.         

 

 *4.45 – rozpoczęcie pielgrzymki na Morawy 
 

 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
 

 Dzisiaj nie będzie nabożeństwo majowego o godz. 16.30. 
 Dzieci zapraszam na godz. 18.00 
 

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – ………………….………. (intencja wolna). 
 

 

 

Sobota (21 V) – św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika                  

 

 *Dzisiaj rano nie będzie Mszy św.  
 

          17.00 - nabożeństwo majowe    
              17.15 – 17.50: spowiedź św.   
                   17.15 – 18.00: adoracja Pana Jezusa                   
18.00 – za ++ rodziców Joannę i Alfonsa Bekiersz, 
                                      Joachima i Magdalenę Przesdzink i córkę Karolinę. 
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                7.30 – 7.55: spowiedź św.  
M.:  8.00 – za + męża Adama Łazorko (w 2. r. śmierci). 
          
 

                    10.00 – 10.25: spowiedź św.          
M: 10.30 – za + Erykę Torka (w 1. r. śmierci),  
                              + Pawła Torka oraz ++ z rodzin Torka i Witek. 

 

      15.00 – nabożeństwo majowe i błogosławieństwo sakramentalne 
 

 
 

* W niedzielę 22 maja 2022 r., w pierwszą rocznicą utworzenia sanktuarium diecezjalnego, 
odbędą się główne uroczystości odpustowe ku czci św. Rity w Głębinowie.  
O godz. 16.00 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem ks. abp. Adriana Galbasa,  
koadiutora archidiecezji katowickiej. Liturgię poprzedzi procesji z relikwiami i figurą św. Rity, 
a zakończy się obrzędem błogosławieństwa róż. Tego dnia obędzie się także Jarmark ze 
św. Ritą - „Od pszczół do róż”, organizowany  przez Lokalną Grupą Działania „Nyskie Księ-
stwo Jezior i Gór”. Jarmark rozpocznie się o godz. 12.00.  
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