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

XII Niedziela Zwykła – Eucharystia uczy nas ofiarować samych siebie  
za pośrednictwem Chrystusa (KL 48) 

 

Słowo Boże: Za 12,10nn; Ga 3,26-29; J 9,18-24 
 

 Kluczem do wydobycia zasadniczych treści zawartych 
w liturgii słowa Bożego XII Niedzieli Zwykłej są słowa Psalmi-
sty, zamieszczone w psalmie responsoryjnym: Twoja łaska 

cenniejsza od życia. (…). Mowa tu jest o łasce nowego życia, która oznacza niepojęty cud 
udziału w życiu Jezusa – Mesjasza Bożego, stanowiący podstawę chrześcijańskiej tożsa-
mości i egzystencji.  

U podstaw całej tej wspaniałomyślności Bożego życia w nas przez udział w Chry-
stusie jest Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, tzn. dzieło naszego odkupienia, które 
Jezus wyraźnie zapowiedział swoim uczniom. Po wyznaniu Piotra, że widzą w Nim Mesja-
sza Bożego – Apostołowie usłyszeli od Pana: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: 
będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a 
trzeciego dnia zmartwychwstanie”. W ten sposób Jezus (…) odsłania nam, że u źródła 
naszego nowego życia w Nim jest Jego dobrowolny akt oddania przezeń życia nam, lu-
dziom. Dzięki temu możemy stale czerpać z Chrystusowego życia, żyć Jego życiem, to 
znaczy życiem Bożym. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. (…). 
 Oddajmy więc życie Jezusowi, ofiarujmy Mu swoje życie, aby mogło się w nas 
rozwijać Jego życie. Ponieważ jako Boże życie trwa na wieki i oznacza dla nas możliwość 
wiecznego żywota.   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. Trwa Oktawa Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. 
    Dzisiaj XII Niedziela Zwykła. Msze św. o godz. 8.00 i 10.30.   
    O godz. 15.00 nabożeństwo ku czci NSPJ i procesja eucharystyczna wokół kościoła.  
    Zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy uwielbienia Jezusa.. 

2. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia 30. minut przed Mszą św. 
   W tym tygodniu: poniedziałek, wtorek i czwartek: 17.00 – 17.55, sobota: 17.00 - 17.30. 
3. We wtorek, po Mszy św. - spotkanie LSO i dzieci Maryi. 
4. W czwartek uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W tym dniu przypada 

Dzień Ojca. Msza św. o godz. 18.00 z udziałem dzieci i młodzieży, będzie naszym po-
dziękowaniem Panu Bogu za mijający rok szkolny i katechetyczny oraz modlitwą w in-
tencji naszych ojców..  

      Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania – promocja do kolejnej Grupy 
przygotowania. Proszę przynieść Dzienniczek kandydata.           

5. W piątek (24 VI) uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. Msze św. o *7.00 i 18.00. 
    O godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja do godz. 15.30. 
6. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej  Maryi Panny. 
    Msza św. i modlitwa do Matki Bożej o godz. 8.00. 
7. Kolekty: 19 i 26 czerwca – na potrzeby parafialne. 
    Zbiórka do puszki: 19 czerwca – Wydział Teologiczny UO. 
8. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyozdobiły kościół i 4 ołtarze euchary-

styczne na trasie procesji Bożego Ciała. Dziękuję wszystkim pełniącym jakąkolwiek po-
sługę w czasie procesji. Niech Boże błogosławieństwo będzie waszą wielką radością. 

9. Również bardzo dziękuję Urzędowi Miasta Gogolin za wykonanie chodnika łączącego 
parking przy kościele z parkingiem przy cmentarzu. Niech Bóg błogosławi.  

 

 

10. W piątek (24 VI) na Placu Katedralnym w Opolu odbędzie koncert charytatywny na 
rzecz renowacji opolskiej katedry. Rozpoczęcie o godz. 18.00. Wystąpi zespół „Frele” 
oraz „Golec uOkriestra”. Bilety w cenie 50 zł można nabyć w kancelarii parafii katedralnej  
w Opolu i na furcie Kurii Diecezjalnej w Opolu.  

11. Radio Doxa zapraszamy na audycję „Szczerze o Kościele po godzinach”.  
  W czwartek 23 czerwca o godz. 22.00 Biskup opolski Andrzej Czaja odpowie na 

pytania, które można zadać dzwoniąc pod numer telefonu 77 45 66 777. 
 
 

 
Na wesoło:     - Kiedy jest dzień ojca?       - Kiedy mamy nie ma w domu. 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 
 

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

           

 

Dziękuję osobom z Rejonu 14. (Malińska 4, 6, 12, 14, 16, 18, 34, 36, 38, 40, 42. 
Jasna 2, 9.    Torowa) 

za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

19 – 25 czerwca 15.(16) Marzanny 1, 5, 7, 9, 21, 27;    2, 8, 26, 28. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   
26 – 2 lipca 17. Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57. 
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Złota myśl tygodnia:  „Wierzyć, to zakochać się w Bogu i Jego prawdzie”.     Kanzo Uchimura 
 

 

M.: 18.00 – w int. Andrzeja Halskiego (z ok. 60. r. ur.) z podz. za o. łaski, z prośbą  
              o Boże błogosławieństwo,  zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   (TD) 

 

4. dzień oktawy Bożego Ciała 
XII Niedziela Zwykła – 19 VI 2022     Jubileuszowa Droga Światła – 9/9                                              

             7.30 – 7.55: spowiedź św.     7.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.:  8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.          
 

            10.00 – 10.25: spowiedź św.   10.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii          
M: 10.30 – za + Elżbietę Dorniok i ++ z rodziny. 
 
 

      15.00 – Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne 
    

 

5. dzień oktawy Bożego Ciała 
Poniedziałek (20 VI) – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika                 

                      *17.00 – 17.55: spowiedź św.  
M.: 18.00 – za ++ Rudolfa Szefczyka, syna Bernarda, rodziców, teściów, rodzeństwo,  
                                                                                                    szwagierki i szwagrów. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne 
 

 

6. dzień oktawy Bożego Ciała 
Wtorek (21 VI) – Najświętszej Maryi Panny Opolskiej    

             *17.00 -17.55:  spowiedź św.     17.30 - różaniec                                                                                                   
M.: 18.00 – za ++ ojca Teodora Sowada i mamę Małgorzatę Tkocz. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne 
Spotkanie LSO i Dzieci Maryi 

 

 

7. dzień oktawy Bożego Ciała 
Środa (22 VI) – dzień powszedni                                                      
 

     7.30: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa  
M.: 8.00 – za + Jana Zabrzeńskiego (7 - od sąsiadów Sopatów).       
 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne 
 

 

8. dzień oktawy Bożego Ciała   (zakończenie) 
Czwartek (24 VI) – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.     
                                Dzień Ojca.    Dzień ku czci św. o. Pio                                

   *17.00 – 17.55: spowiedź św.  
    17.30 – różaniec: za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja, bpa Rudolfa,  
 kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej  z naszej parafii, 
w intencji DDM „Oremus”  (modlących się w int. kapłanów).       

 
 
 
              

Msza św. o godz.18.00 z udziałem dzieci i młodzieży, na zakończenie  
                                                                 roku szkolnego i katechetycznego  
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. Henry-

ka 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 oraz w int. ojców,  6) o pokój na świecie, 7) za uchodź-

ców i prześladowanych za wiarę,  8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego,   
9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii,  10) w int. dzieci i młodzieży, z podz. za o. łaski 

w mijającym roku szkolnym i katechetycznym, z prośba o Boże błog. w czasie wakacji,  
11) w int. nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły i Przedszkola, 12) za wszystkich chorych,  
13) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda,   
14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach). 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne 
Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Gr. I i II). Proszę przynieść Dzienniczki kandydata 

 

Piątek (24 VI) – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 

      *6.30: spowiedź św. i różaniec  
M.: *7.00 – …………………………………..…………… (intencja wolna). 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30) 
 

            17.30 – spowiedź św. i różaniec                                                                                         
M.: 18.00 – w intencji osób i ich rodzin, które przygotowywały 4. ołtarz na procesję  
              Bożego Ciała, z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę świętych. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

Sobota (25 VI) – wspomnienie Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny                      

     7.30 – spowiedź św. i różaniec                 Litania i modlitwa do Matki Bożej    
M.: 8.00 – za + Jana Zabrzeńskiego (8 - od Renaty i Mariana Salabura).    
 

            17.00 - 17.30: adoracja Pana Jezusa (w ciszy)       17.00 – 17.30: spowiedź św.   
            17.30 - Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
           17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Jana i Franciszkę Bartela, teściów Leona i Gertrudę  
                                 Gabrielczyk, męża Bernarda, z pokrewieństwa i dusze w cz. c. 

 

XIII Niedziela Zwykła – 26 VI 2022         

             7.30 – 7.55: spowiedź św.     7.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.:  8.00 – za + tatę Władysława Ryszczuk, + Jana Olejnik,  
                                                                 ++ z rodzin Ryszczuk i Chaberski.          

            10.00 – 10.25: spowiedź św.   10.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii          
M: 10.30 – za ++ rodziców Piotra i Martę Malkusz, Ernesta i Marię Nowak,  
                                                   męża Herberta, rodzeństwo i z pokrewieństwa. 

Nr 25                                                                      - 3 -                                                19 czerwca 2022 


	25(1-4)2022.06.19
	25(2-3)2022.06.19

