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

Zesłanie Ducha Świętego – Pascha Chrystusa wypełnia się w dniu 
Pięćdziesiątnicy poprzez wylanie Ducha Świętego 

 

Słowo Boże: Dz 2,1-11; Rz 8,6-17; J 14,15-26 
 
 

 W liturgii Zesłania Ducha Świętego wyraźnie dominu-
je wołanie o Ducha Świętego, przywoływanie Ducha!  (…).  

Dziś bardzo potrzeba, zwłaszcza przekazywania 
światu z zachwytem i entuzjazmem tego wszystkiego, co 
Duch Święty pozwala mówić i tak, jak pozwala wyjaśniać. 
Sekwencja wskazuje na, które Boży Duch zdolny jest zdziałać 

zwłaszcza w ludzkim sercu. Potrafi obmyć, co nieświęte, oschłym wlać zachętę, leczyć 
serca ranę, nagiąć, co jest harde, rozgrzać serca twarde, poprowadzić zabłąkane. Wierzą-
cym, Bogu ufającym nie skąpi siedmiorakich darów. Nie wystarczy jednak zawołać: 
Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask mnogich, przyjdź światłości sumień. Nie wy-
starczy też poprosić: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich 
ogień swojej miłości. Trzeba nam bardzo przejąć się słowami Zmartwychwstałego z wiel-
kanocnego poranka i na nie pozytywnie odpowiedzieć. Mam na myśli proste wezwanie, czy 
wręcz prośbę Jezusa skierowaną do Apostołów „Weźmijcie Ducha Świętego”. Jezus nie 
skąpi swego Ducha nikomu. Najważniejsze jest to, by o Ducha świętego stale prosić i na 
Jego przychodzenie być stale otwartym!   bp Andrzej Czaja 
 

 
 
 
 
 

 

Na wesoło: Rozmawia dwóch więźniów w celi:   
       - Za co siedzisz?           - Za nic.       
  - Jak to za nic?                - Bo włamałem się do zupełnie pustego magazynu. 

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 Zesłania Ducha Świętego.  Msze św. o godz. 8.00 i 10.30.   
    Nieszpory z uroczystości o godz. 15.00. 
2. Jutro Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. 
    Msza św. o godz. 8.00 i 18.00. Zachęcam do udziału w Eucharystii. 
    Od poniedziałku rozpocznie się 2. Okres Zwykły w liturgii. 
3. We wtorek, o godz. 19.00 - spotkanie odpowiedzialnych za ołtarze Bożego Ciała.           

4 ołtarze na trasie procesji 16 czerwca 2022 r.:  
  I. Eucharystia jest ofiarą Nowego Przymierza – przy skrzyżowaniu 
                                                                      ul. Kamiennej i ul. Malińskiej (krzyż) 
  II. Eucharystia jest pokarmem i lekarstwem duszy – przy ul. Kamiennej (kapliczka) 
  III. Eucharystia jest uwielbieniem Ojca – przy ul. Krapkowickiej (krzyż) 
  IV. Eucharystia jest zadatkiem nieśmiertelności – przed kościołem. 
4. W czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.  
    Jest to dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów „Oremus”. 
    Od godz. 17.00 - adoracja Pana Jezusa i modlitwa o pokój na świecie. 
5. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja do godz. 15.30. 
                   16.30 (z udziałem dzieci) nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa  
           18.00 (z udziałem młodzieży) – Msza św. i nabożeństwo ku czci NSPJ  
6. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia ok. 30. minut przed Mszą św. 
                                                                                             oraz w sobotę: 17.00 - 17.30 
7. Kolekty: 5 czerwca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne                                 

             12 czerwca – potrzeby parafialne 
8. Bardzo dziękuję za wszelką pracę i modlitwę w intencji parafii oraz za składane ofiary.    

9. 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.  
Tę pielgrzymkę potraktujemy jako naszą parafialną pielgrzymkę na Górę Św. Anny.  
Będzie można iść również bez „kijków”. Serdecznie zapraszam. 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 
 

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

           

 

Dziękuję osobom z Rejonu 12. (Fredry 14, 18.   Łąkowa 3;  20, 26, 28, 30, 38) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

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. 

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

12 – 18  czerwca 14. Malińska 4, 6, 12, 14, 16, 18, 34, 36, 38, 40, 42. 
Jasna 2, 9.    Torowa  
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Trwa czerwiec – miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. 

 Zapraszam każdego dnia na Mszę św. i nabożeństwo. 
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Złota myśl tygodnia:  „Kapłani powinni być także świadkami nadziei. Chrześcijańska nadzieja,     
         która „widzi dalej” potrzebna nam jest w tych szczególnych czasach tak wielu przemian, 
        o których nie zawsze wiemy dokąd prowadzą.       abp Alfons Nossol 
 
 

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).     

             Adoracja Pana Jezusa          

                 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)  

                      Adoracja Pana Jezusa 

 

Po Mszy św. chrzest: Blanka Maria Heniczek 
 

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

 

Rozpoczyna się 2. Okres Zwykły w liturgii 
 

Poniedziałek (6 VI) – Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła       
           

             7.30 – 17.55: różaniec i spowiedź św. 
M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne         
 

              9.30 – 9.55: różaniec i spowiedź św. 
      10.00 – Msza św. pogrzebowa za + Jana Dura. 
 
 
 

             17.30 – 17.55: różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + Wiesławę Ławniczak i ++ rodziców. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

 

Wtorek (7 VI) – dzień powszedni 
 

       17.30 – spowiedź św. i różaniec                                                                                                   
M.: 18.00 – za + Jana Dura (od sąsiadów). 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

19.00 - spotkanie odpowiedzialnych za ołtarze na procesję Bożego Ciała 
 

 

Środa (8 VI) – św. Jadwigi, Królowej                                                      
 

     7.30: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa  
M.: 8.00 – za + mamę Mariannę Bilińską i tatę Leona Bilińskiego. 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

 

Czwartek (9 VI) – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  

                                

       17.00 –18.00: adoracja Pana Jezusa, Litania do NSPJ i modlitwa o pokój     
       17.30 – różaniec: za papieża Franciszka,  naszego biskupa Andrzeja i biskupa Rudolfa,   
                    kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej   naszej parafii,  
                    w intencji DDM „Oremus” (modlących się za kapłanów)   
 

M.: 18.00 – …………………………………………………….………. (intencja wolna). 
 

 

Piątek (10 VI) – dzień powszedni  
 

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

      16.30 (z udziałem dzieci) - nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa  
                                                         i błogosławieństwo sakramentalne 
 
 
 

      17.30 – spowiedź św. i różaniec                                                                                      

M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – ……………………………….. (intencja wolna). 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

 

Sobota (11 VI) – św. Barnaby, Apostoła 
 

       7.30 – spowiedź św. i różaniec 
M.: 8.00 – za + Jana Zabrzeńskiego (3 - od Bernadety Pławeckiej z rodziną)               
 

            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 Annę Herok (od sąsiadów). 
 

 

Uroczystość Najświętszej Trójcy – 12 VI 2022     Jubileuszowa Droga Światła – 8/9              

  Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
             7.30 – 7.55: spowiedź św.    
             7.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.:  8.00 – w int. Elżbiety Malkusz (z okazji r. urodzin),  
                z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
                  zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.             

 

            10.00 – 10.25: spowiedź św.   10.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii          
M: 10.30 – za + męża Mieczysława Wolskiego (w 2. r. śmierci) 
                                                              i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Po Mszy św. spotkanie rodziców i dzieci komunijnych (w  2023 roku) 
 

     15.00 – nieszpory z Uroczystości Najświętszej Trójcy i błog. sakramentalne 

Nr 23                                                                      - 3 -                                                  5 czerwca 2022 


	23(1-4)2022.06.05
	23(2-3)2022.06.05

