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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
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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

V Niedziela Wielkanocna – Eucharystia jest zapowiedzią uczty w niebie
Słowo Boże: Dz 15,1-29; Ap 21,10-23; J 14,23-29
Liturgia VI Niedzieli Wielkanocnej podpowiada nam, jak
odpowiadać stale na tę wspaniałą nowinę o zwycięstwie Chrystusa, Jego zmartwychwstaniu i życiu. Jezus w Ewangelii uświadamia: „pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, Ja wam
daję” i radzi: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”.
Antyfoną na wejście Matka Kościół wzywa nas: „Głoście radosną
nowinę, niech będzie słyszana; po krańce ziemi rozpowiadajcie,
że Pan wyzwolił swój naród. Alleluja”. Ważkie pouczenie Matka
Kościół przekazuje też nam pośrednio, zwracając się z prośbą do Boga (w modlitwie dnia),
aby sprawił, byśmy oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu, a misterium paschalne, które wspominamy, uobecniamy w Eucharystii, niech przemienia nasze życie. Cóż
więc nam czynić trzeba? Nie trwożyć się w sercu, ani nie lękać, oddawać cześć Zmartwychwstałemu, głosić radosną nowinę o wyzwoleniu rodzaju ludzkiego, i dbać o to, aby
misterium paschalne Chrystusa przemieniało nasze życie. bp Andrzej Czaja

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj VI Niedziela Wielkanocna. Msze św. o godz. 8.00 i 10.30.
Nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej o godz. 15.00.
2. W tym tygodniu (poniedziałek, wtorek i środa) przypadają dni modlitw o urodzaje.
Procesja wokół kościoła i do groty, Litania do Wszystkich Świętych, modlitwa o urodzaje
i Msza św. w int. rolników – we wtorek o godz. 18.00.
3. W czwartek przypada Dzień Matki.
O godz. 18.00 nabożeństwo majowe i Msza św. w intencji wszystkich matek.
Zapraszam do wspólnej modlitwy również dzieci i młodzież.
4. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja do godz. 15.30.
15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas III
16.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas IV - VI
18.00 – nabożeństwo majowe (z udziałem dzieci i młodzieży).
5. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia ok. 30. minut przed Mszą św. oraz
w sobotę: 16.30 - 17.00 i 17.15 – 17.40.
6. Kolekty: 22 maja – jałmużna postna z całego roku, 26 maja – „dar ołtarza”
29 maja – potrzeby parafialne
Zbiórka do puszki: 22 maja – na remont katedry opolskiej
7. 16 czerwca obchodzić będziemy Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.
Trasa procesji: ul. Przyjaciół Sch., Sadowa, Kamienna, Krapkowicka i Przyjaciół Sch.
7 czerwca (godz. 19.00) - spotkanie odpowiedzialnych za ołtarze „Bożego Ciała”:
1. ołtarz – rodzice dzieci komunijnych (odpowiedzialna Izabela Tkocz)
2. ołtarz – Róże Różańcowe (odpowiedzialna Anna Wolska)
3. ołtarz – szafarze Eucharystii i przyjaciele (odpowiedzialny Bernard Smiatek)
4. ołtarz – młodzież i nowobierzmowani (odpowiedzialny Piotr Giecewicz).
Dziękuję osobom z Rejonu 10. (Pasieczna: 3, 9, 11, 13, 17; 8, 10, 12, 14)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
22 – 28 maja

Nabożeństwa ku czci Matki Bożej:
Niedziela – godz. 15.00
Poniedziałek – godz. 18.00
Wtorek – godz. 18.00
Środa – godz. 8.00
Czwartek – godz. *18.00
Piątek – godz. 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

22 maja 2022

Rejon

Mieszkańcy ulic

Bagienna: 1, 3, 5, 9, 15, 17; 12, 16, 20.
Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. *8.45 – 10.00

29 – 04 czerwca

11.

12.

Fredry 14, 18.
Łąkowa 3; 20, 26, 28, 30, 38.

8. Pięciomiesięczny cykl inicjatywy pod nazwą: Męski Różaniec w Opolu rozpocznie się
w sobotę 4 czerwca. Spotkanie modlitewne rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00 w kościele pw. MB Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu.
9. Pielgrzymka Mniejszości na Górę Świętej Anny - w niedzielę 5 czerwca 2022 r.
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Złota myśl tygodnia: „Najlepszym miejscem teologicznym, w którym spotykamy Boga,
jest drugi człowiek. Lepszej świątyni nie ma”. abp Alfons Nossol

18.00 – za ++ rodziców Joannę i Alfonsa Bekiersz,
Joachima i Magdalenę Przesdzink i córkę Karolinę.
VI Niedziela Wielkanocna – 22 V 2022
7.30 – 7.55: spowiedź św.
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Czwartek (26 V) – św. Filipa Neri, prezbitera. Dzień Matki
17.00 –18.00: adoracja Pana Jezusa i modlitwa o pokój
17.00 – 17.50: spowiedź św. młodzieży klas VII, VIII i szkół śr.
17.30 – różaniec: za papieża Franciszka, bpa Andrzeja i biskupów
pomocniczych, kapłanów i siostry zakonne, o powołania
do służby Bożej naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – w int. wszystkich Matek
z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
Za zmarłe matki o radość życia w niebie.

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

Piątek (27 V) – dzień powszedni.

Poniedziałek (23 V) – dzień ku czci św. o. Pio

15.45 - nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas III
16.30 - nabożeństwo pokutne (dla wszystkich dzieci) i spowiedź św. dzieci klas IV-VI

Dni krzyżowe

17.30 – 17.55: różaniec i spowiedź św.
18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św. w intencjach zbiorowych):
1) w int. Papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja i biskupa Rudolfa,
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 naszej parafii, 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) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda,
14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych na karteczkach).

Wtorek (24 V) – NMP Wspomożycielki Wiernych

Dni krzyżowe

17.30 – spowiedź św. i różaniec

18.00 (procesja wkoło kościoła do groty i modlitwa o urodzaje)
Msza św.: w int. rolników, z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy i dobre urodzaje.
Środa (25 V) – dzień powszedni
7.30: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa

Dni krzyżowe

8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – w intencji maturzystów (z 1982 roku)
Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej, z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.

* 1. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30)

17.30 – spowiedź św. i różaniec

18.00 (nabożeństwo majowe, nowenna do Ducha Świętego i Msza św.) –
za + Wolfganga Kampa,
++ Katarzynę i Antoniego Müller, Rudolfa Kampa i ++ z pokrewieństwa.
* 2. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela

Sobota (28 V) – dzień powszedni

7.30 – spowiedź św. i różaniec

8.00 (nabożeństwo majowe, nowenna do Ducha Świętego i Msza św.) –
za ++ rodziców Helenę i Jerzego Długosz.
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 – za + Piotra Moskal (w 1. r. śmierci).
* 3. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela
Wniebowstąpienie Pańskie – 29 V 2022
Jubileuszowa Droga Światła – 6/9

7.30 – 7.55: spowiedź św., 7.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 8.00 – za ++ Annę i Edwarda Herok
(od Marysi Herok, Ani Szczypka i Gabrysi Cebula z Chybia).
10.00 – 10.25: spowiedź św., 10.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za ++ Huberta i Paulinę Kluge, ojca Ryszarda Żyła i ++ z pokrewieństwa.
15.00 – nabożeństwo majowe, nowenna do Ducha Świętego i błog. sakr.

