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

Wniebowstąpienie Pańskie – Zbawiciel jako nasz pośrednik wyniósł do chwały 
nieba zjednocznoną ze sobą ludzką naturę  

 

Słowo Boże: Dz 1,1-11; Hbr 9,24 - 10,23; Łk 24,26-53 
 
 

 Obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
W modlitwie dnia Kościół obwieszcza znaczenie tego wydarzenia 
dla nas. Pobudza nas tego, abyśmy w tajemnicy Wniebowstąpie-
nia Jezusa widzieli wywyższenie ludzkiej natury, tzn. wielki, 
wspaniały akt Bożej łaskawości, który oznacza otwarte niebo dla 
nas. Kościół prosi Boga, aby w tej sytuacji pomógł nam wyrażać 
wdzięczność sercem pełnym świętej radości i równocześnie by 
utwierdził naszą nadzieję, że jako członkowie mistycznego Ciała 
Chrystusa połączymy się z Nim w chwale! Uczyńmy tę prośbę 
naszą! Niech serca nasze wypełni zachwyt, pełne radości dzięk-
czynienie i nadzieja udziału w Chrystusowej chwale.  

Dziękujmy więc Bogu za Jezusa oczekującego na nas w niebie, a przy tym stale 
obecnego pośród nas i prowadzącego nas do nieba! Jednocześnie prośmy o dar Ducha i 
otwierajmy się Nań, abyśmy umieli żyć tajemnicą Emmanuela – Boga z nami.  

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. Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.  Msze św. o godz. 8.00 i 10.30.   
    Nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej o godz. 15.00. 
2. Do soboty trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca: 
     czwartek: 17.00 – 18.00 Godzina Święta 
           18.00 - Eucharystia i modlitwa do NSPJ 
       piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja do godz. 15.30. 
                   15.30 – 16.25 i 17.30 – 17.55: spowiedź św.  
                   16.30 – Msza św. z udziałem dzieci 
           18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży 
         sobota: 8.00 – Msza św. i modlitwa do Matki Bożej oraz spotkanie Róż Różańcowych 
4. W sobotę o godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim  w Opolu 
     święcenia prezbiteratu. O godz. 11.00 zabrzmią dzwony. 
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:   29 maja – potrzeby parafialne 
                      5 czerwca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne                    
 7. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
8. Bardzo dziękuję za wszelką pracę i modlitwę w intencji parafii oraz za składane ofiary.  
9. 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 ko-
ściele pw. MB Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu.  

10. Pielgrzymka Mniejszości na Górę Świętej Anny - w niedzielę 5 czerwca 2022 r.  
11. Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking na Górę św. Anny - w sobotę 18 czerwca 
br. W programie: wymarsz o godz. 9.00 sprzed naszego kościoła, Msza Święta w Bazylice 
o godz. 14.00, powrót do Gogolina będzie możliwy autokarem.  

 

 

Na wesoło: - Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy – wołają dwaj mali chłopcy do  
                        policjanta, ciągnąc go za rękaw. 
 - Co się stało?        - Tam… nasz nauczyciel od matematyki… 
 - Miał wypadek?     - Nie. On nieprawidłowo zaparkował samochód.  
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 
 

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

           

 

Dziękuję osobom z Rejonu 11. (Bagienna: 1, 3, 5, 9, 15, 17;      12, 16, 20) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
29 – 4 czerwca 12. Fredry 14, 18.         Łąkowa 3;  20, 26, 28, 30, 38. 

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

5 – 11 czerwca 13. Gogolińska (Malnia Skały) 6, 12, 77/1, 77/2, 77/4,                  
                   79/1, 79/4, 79/6, 81/2, 81/3, 81/4, 83. 
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Nabożeństwa ku czci Matki Bożej: 
 
 

Niedziela – godz. 15.00           Litania Loretańska  
Poniedziałek – godz. 18.00      Litania do Matki Boga i ludzi  
Wtorek – godz. 18.00                Królująca w Niebie 
 

W środę  rozpocznie się  czerwiec – miesiąc poświęcony 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

 Zapraszam każdego dnia na Mszę św. i nabożeństwo. 
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Złota myśl tygodnia:  „Kapłani wyszli spomiędzy Was, Drodzy Bracia i Siostry, dlatego ich ka-
płaństwo i od Was zależy – od Waszej modlitwy i wiary. Wspierajcie ich swoimi modlitwami”.  

 abp Alfons Nossol 
M.: 18.00 – za + Piotra Moskal (w 1. r. śmierci). 

 
 

* 3. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego  
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. 
    

 

* 4. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego  
Poniedziałek (30 V) – św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika 
 

         17.30 – 17.55: różaniec i spowiedź św. 

18.00 (nabożeństwo majowe, nowenna do Ducha Świętego i Msza św.) –  
               w int. Eryki Jaszkowic (z okazji 97. r. urodzin),  z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże  

           błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   (Te Deum) 
 

 

* 5. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego  
Wtorek (31 V) – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  
 

       17.30 – spowiedź św. i różaniec                                                                                                   
18.00 (nabożeństwo majowe, nowenna do Ducha Świętego i Msza św.) –  
           int. Róży Różańcowej Barbary Bomba, z podz. za o. łaski z prośbą o Boże    
           błog. i opiekę Matki Bożej. Za ++ członków Róży.  
 

 

* 6. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego  
Środa (1 VI) – św. Justyna, męczennika                                                      
 

     7.30: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa  
M.: 8.00 – za ++ rodziców Florentynę i Wiktora Blaut, siostrę Teresę,  
                             ++ z rodzin Zając, Blaut i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

 

* 7. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego  
 
 

Czwartek (2 VI) – pierwszy czwartek miesiąca 

                              

      17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezus)     
     17.00 – 17.50: spowiedź św.  
      

           17.30 – różaniec: za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja i biskupa Rudolfa,   
                        kapłanów i siostry zakonne, o powołania  

                 do  służby Bożej   naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”   
 

M.: 18.00 – za wszystkich kapłanów o mądrość, świętość i odwagę  
                                                                    w duszpasterskim posługiwaniu. 
 

 

* 8. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego  
Piątek (3 VI) – pierwszy piątek miesiąca      
 

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30) 
 

             15.30 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 - w int. żyjących i zmarłych parafian. 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 
 

      17.30 – spowiedź św. i różaniec                                                                                      

M.: 18.00 – za ++ Joachima Koch, rodziców, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

 

* 9. dzień przygotowania na przyjście Ducha Świętego  
Sobota (4 VI) – pierwsza sobota miesiąca 
 

       7.30 – spowiedź św. i różaniec 
M.: 8.00 – za + Czesława Ciorkę.              Litania i modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi 

Zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie w salce 
 

      Od godz. 10.00 - odwiedziny chorych z Komunią św. 
 

      17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa   
      17.00 – 17.30: spowiedź św.   
      17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia    
      17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk, dziadków i pradziadków. 

19.00 – nauka chrzcielna 

 

 

Zesłanie Ducha Świętego – 5 VI 2022                  Jubileuszowa Droga Światła – 7/9                
 

          7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
          7.30 – 7.55: spowiedź św.   7.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.:  8.00 – za + Annę Herok (od Róż Różańcowych)          
 

            10.00 – 10.25: spowiedź św.,  10.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii          
M: 10.30 – do Bożej Opatrzności w int. Marii Wacławek (z okazji 70. r. urodzin),   
                  z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej  

              i św. Józefa dla całej rodziny.   (Te Deum) 
Po Mszy św. chrzest: Blanka Maria Heniczek 

 

     15.00 – nieszpory z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego i błog. sakr. 
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