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

XIV Niedziela Zwykła – Celebrując Eucharystię, przyczyniamy się do usuwania 
podziałów zakorzenionych w ludzkości z powodu 

grzechu, przynosząc pokój światu (EdE 24) 
 

Słowo Boże: Iz 66,10-14; Ga 6,14-18; Łk 10,1-20 
 

 W modlitwie dnia zaś Kościół prosi Boga „udziel 
swoim wiernym duchowej radości”. W ten sposób Kościół 
daje nam do zrozumienia, jaką radość ma na myśli – nie 
czysto ludzką, zależną od rzeczy zewnętrznych, takich jak 

zdrowie, powodzenie, dobrobyt, sukces, lecz radość duchową. Chodzi o radość, która jest 
owocem Paschy Chrystusa, Jego zwycięstwa nad śmiercią; radość, która jest Bożym da-
rem, Bożą łaską. U jej źródła, jej oparciem jest Boże słowo i Boży czyn stanowiący pocie-
chę dla nas. (…).  

Natomiast św. Paweł w Liście do Galatów odnosi nas do Krzyża Chrystusowego. 
Wyznaje: „Nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana na-
szego Jezusa Chrystusa”. Nie ulega wątpliwości, że w Krzyżu, w Ukrzyżowanym Panu 
Apostoł upatruje ostateczną podstawę i wyraz pociechy danej nam od Boga, która sprawia, 
że świat się już w jego życiu nie liczy, a zasadniczą wartość stanowią dlań Boży Pokój i 
Miłosierdzie. W Chrystusie, Ukrzyżowanym Panu Chwały, św. Paweł doświadczył bliskości 
Królestwa Bożego i tylko to ma dla niego istotne znaczenie!  (…).  

Fragment Ewangelii Łukasza o rozesłaniu przez Chrystusa 72 uczniów rozprowa-
dza temat radości duchowej od jeszcze innej strony. Stanowi swoisty apel do dzielenia się 
ową radością. (…). Chodzi o misję dzielenia się pociechą doznaną od Boga, której samo 
centrum stanowi zwiastowanie Nowiny „przybliżyło się do was Królestwo Boże”. Chodzi o 
budzenie radości i pokoju w sercach ludzi, wskazując im na tajemnicę obecności Boga 
pośród nas i miłowania nas aż po krzyż. Sami tym pocieszeni i rozradowani winniśmy jako 
uczniowie Pana pocieszać innych i radować się tym, że nasze imiona – jako zwiastunów 
radosnej nowiny – zapisane są w niebie.     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 XIV Niedziela Zwykła. O godz. 15.00 różaniec i błog. sakramentalne.   
2. W czasie wakacji w niedzielę nie będzie przed Mszą św. komentarza do Ewangelii. 
3. Jutro od godz. 8.30 prace porządkowe wokół  kościoła. Zapraszam serdecznie. 
4. W środę Święto Patronalne Apostolstwa Chorych. Msza św. o godz. 7.00. 
5. W piątek o godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30). 
6. W sobotę od godz. 17.00 – 18.00:  adoracja Pana Jezusa.  
7. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia 30. minut przed Mszą św. (zobacz s. 2 i 3). 
8. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc i pracę na rzecz wspólnoty parafialnej oraz za skła-

dane ofiary. 
9. Od kwietnia br. działa instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp, która produkuje prąd na 

aktualne potrzeby kościoła, a nadwyżka przekazywana jest do sieci Tauron. Tę energię 
(80 %) będzie można odebrać w okresie grzewczym. Trzeba tylko wymyśleć jak ją za-
mienić na ciepło, które będzie wspierało ogrzewanie gazowe. Wszelkie dobre pomysły 
mile widziane.  

10. Kolekty:  3 lipca – na seminarium duchowne 
                  10 lipca – na potrzeby parafialne  
      Dar ołtarza: 6 lipca 

 
Opowiadanie pt.: Małymi krokami 
 Pewien młody student, który gorąco pragnął poświęcić się służbie ludzkości, przy-
szedł do św. Franciszka Salezego i zapytał : 
 - Co powinienem robić, by na świecie zapanował pokój? 
Święty odpowiedział z uśmiechem: 
 - Nie trzaskaj tak głośno drzwiami. 
 

Zwykle małe, nieważne sprzeczki przeradzają się w ogromne spory. Wiele rozwodów za-
czyna się od pozostawianych pod łóżkiem kapci i rozrzuconych po kątach skarpetek.  
Lecz także na wielką miłość składają się drobne, błahe z pozoru sprawy.  
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 
 

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

           

 

Dziękuję osobom z Rejonu 17. (Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

3 – 9 lipca 18. Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165 
                      136, 138, 140, 142, 146, 148. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   

10 – 16 lipca 19. 
(20-21) 

Krapkowicka 128, 134, 154 
Kamienna  1, 6.        Wapienna 1, 6. 
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Złota myśl tygodnia: „Dialog jest językiem macierzystym ludzkości.  
               Pomaga z wrogów uczynić przeciwników, a przeciwników przekształca w przyjaciół”. 

abp Alfons Nossol 
 

 

M.: 18.00 – za + męża i ojca Ryszarda Nowickiego,  
         ++ rodziców Marię i Wincentego Wencel, z pokrewieństwa oraz dusze w cz. c. 

 

XIV Niedziela Zwykła – 3 VII 2022           (1. niedziela miesiąca - adoracja Pana Jezusa)    

             7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
              7.30 – 7.55: spowiedź św.      
M.:  8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.  

Adoracja Najświętszego Sakramentu          

               10.00 – 10.25: spowiedź św.    
M: 10.30 – ………………………………..…… (intencja wolna).  

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

     15.00 – różaniec i błog. sakramentalne 
    

 

Poniedziałek (4 VII) – dzień powszedni           

                      6.30 – 6.55: spowiedź św. i różaniec  
M.: *7.00 – za + Jana Zabrzeńskiego (9 – od ciotki Zofii Jurek z Przyszowej). 
 

 

Wtorek (5 VII) – dzień powszedni    
 

             17.30 -17.55:  spowiedź św. i różaniec                                                                                                   
M.: 18.00 – …………………………………………………………………. (intencja wolna). 
 

 

Święto Patronalne Apostolstwa Chorych 
Środa (6 VII) – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy                                                      
 

     6.30: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa  
M.: *7.00 – w int. wszystkich chorych i cierpiących oraz opiekujących się nimi. 

 

 

Czwartek (7 VII) – dzień powszedni 

     

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

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

 

Piątek (8 VII) – św. Jana z Dukli, prezbitera 

 
 

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

               17.30 – 17.55:  spowiedź św. i różaniec                                                                                                    
M.: 18.00 – …………………………………………………………………. (intencja wolna). 
 

Sobota (9 VII) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny            
  

           7.30 – spowiedź św. i różaniec                  
M.: 8.00 – w int. ks. prob. Stanisława Kołodzieja (w dniu urodzin), z podz. za o. łaski, 
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa w pracy duszpasterskiej  
                                                                                          (z int. Róż Różańcowych). 

8.30 - spotkanie Róż Różańcowych w salce (kanapki i kawa) 
 

                 17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa  
                 17.00 – 17.50: spowiedź św.    17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia     
M.: 18.00 – za zmarłych i żyjących parafian.  
 

 

XV Niedziela Zwykła – 10 VII 2022               (2. niedziela miesiąca –  
                                                             odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)    

             7.30 – różaniec 
              7.30 – 7.55: spowiedź św.      
M.:  8.00 – za + męża i ojca Reinholda Sobota (w 2. r. śm.),  
                                                                   ++ z rodziny i dusze w cz. c.           

    10.00 – 10.25: spowiedź św.    
M: 10.30 – w int. Antoniego Wicher (z okazji 70. r. urodzin), z podz. za o. łaski,  
                z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  (TD)   

     15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne 
 

 

Kalendarium na lipiec: 
 

17 lipca – kolekta na budowę kościoła pw. św. Jana Pawła II w Opolu (Oblaci) 
24 lipca - odpust parafialny. Suma o godz. 11.00. Nieszpory o godz. 15.00.            

              Kaznodzieja - ks. Jacek Pilch MSF (Misjonarz Świętej Rodziny z Gliwic).  
25 lipca – piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny („po odpuście”).  
                  Wyjście sprzed naszego kościoła o godz. 6.00.  
                  Msza św. na Górze św. Anny – 11.00 
                  Powrót (wyjście z Góry Św. Anny) o godz. 13.30. 
26 lipca - 35. rocznica konsekracji naszego kościoła. 
                 Msza św. o godz. 8.00 i 18.00.     
                 Po Mszy św. wieczornej procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych. 
30 (wieczorem) i 31 lipca – modlitwa za kierowców,  
                                       pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Na wesoło: Teściowa ma pretensje do swojego zięcia:  
- Jak ty możesz zostawić swoją żonę przy ciężkiej robocie,  
                  a sam wygodnie siedzisz  w fotelu z gazetą… 
- Mojej żony przy pracy nie trzeba pilnować. 
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