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

XV Niedziela Zwykła – Eucharystia jest szkołą miłości 
 

Słowo Boże: Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37 
 

 Kościół zwraca się z prośbą do Boga, by odrzucić 
wszystko, co się sprzeciwia naszej godności chrześcijanina i 
zabiegać o to, co jest z nią zgodne. Natomiast w liturgii słowa 
znajdujemy wspaniałe podpowiedzi, co znaczy zabiegać o życie 
zgodne z godnością dzieci Bożych. Fragment wyjęty z Księgi 
Powtórzonego Prawa podpowiada nam, że trzeba słuchać 

głosu Pana, a w sytuacji upadku wrócić doń. Mojżesz zapewnia, że polecenie to nie prze-
kracza naszych możliwości i nie jest poza naszym zasięgiem (…).  
 Apostoł Paweł w Liście do Kolosan mówi nam, że życie na miarę godności dzieci 
Bożych domaga się od nas, by dać pierwszeństwo we wszystkim Chrystusowi, dlatego, 
że On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wszelkiego stworzenia, bo w Nim, 
przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone, bo On jest przed wszystkim i wszyst-
ko w Nim mam istnienie. (…).  
 Wreszcie w tę odpowiedź na pytanie jak zabiegać o to, co zgodne z naszą godno-
ścią wpisuje się też Ewangelia dzisiejszej niedzieli. Miłować Pana Boga swego całym swo-
im sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego 
jak siebie samego – stanowi podpowiedź uczonego w Prawie, którą Jezus wyraźnie apro-
buje i pieczętuje słowem: „To czyń, a będziesz żył”.  

Nade wszystko jednak trzeba stwierdzić, że moim bliźnim, w sensie najbardziej mi 
bliskim, zawsze przy mnie, zawsze ze mną i dla mnie – jest Jezus. On to – wyjaśniał św. 
Ireneusz na przełomie II i III w. – Duchowi swemu powierzył człowieka poturbowanego 
przez Szatana, po tym, jak wpierw go opatrzył i zawiózł do Gospody, to znaczy Kościoła 
przez siebie założonego. Jezus jako taki bliźni każdego z nas – stanowi ostateczną moty-
wację, by stale sprzeciwiać się temu, co niezgodne z naszą godnością i zabiegać o to,  
co się z nią zgadza.    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 XV Niedziela Zwykła. O godz. 15.00 nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.   
2. W środę dzień fatimski: godz. 19.30 – różaniec, 20.00 – Eucharystia. Zapraszam. 
3. W piątek o godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30). 
4. W sobotę od godz. 17.00 – 18.00:  adoracja Pana Jezusa.  
5. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia 30. minut przed Mszą św. (zobacz s. 2 i 3). 
6. Bardzo dziękuję osobom, które w minionym czasie ofiarowały swój czas parafii: 
   Anna Małek, Alicja i Grzegorz Tutak, Anna Bomba, Barbara Matuszek, Maria Kołodziej, 

Rita i Adam Ficek, Antoni Wicher, Jan Duczek, Bernard Smiatek, Teresa i Gerard Wicher, 
Mieczysław Skrzypek, Sonia i Dawid Gala, Dorota i Andrzej Halski, Lidia Dżumaga, 
Agnieszka i Andrzej Jania, Beata Schnurpfeil, Bernard Knorr, Joachim Bekiersz,  

   Anna Wolska, Hubert Sznajder, Joanna i Eliza Wancke, Izabela Tkocz, Anna Lenort. 
7. Kolekty:  10 lipca – na potrzeby parafialne 
                     17 lipca – na budowę kościoła Św. Jana Pawła II w Opolu   
8.  Zapowiedzi przedślubne (10 – 17 lipca):  2022/04 - Szymon Gałgański i Karolina Ficek  
                                                                      2022/05 - Mateusz Kubilas i Dorota Kwoka 
 
 

 

1. Duszpasterze Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa  Bożego  zapra‐
szają na doroczne spotkanie z okazji uroczystości  św. Anny, które odbędzie 
się w Oleśnie w kościele św. Anny w piątek 22 lipca 2022 r.  

   Rozpoczęcie  o  godz.  17.30.  Formularz  zgłoszeniowy  oraz  szczegółowe  
informacje o wspólnocie są dostępne na stronie www.opiekunkizycia.pl  

2. Zaproszenie Ojców Franciszkanów z Góry św. Anny na doroczne uroczysto‐
ści  odpustowe  ku  czci  św.  Anny.  Sumie  odpustowej  w  niedzielę  24  lipca  
o godz. 11.00 w Grocie Lurdzkiej przewodniczyć będzie abp Stanisław Budzik, 
metropolita  lubelski.  Natomiast  sumie  odpustowej  we  wtorek  26  lipca  
o godz. 10.00 w Grocie Lurdzkiej przewodniczyć będzie bp Andrzej Iwanecki, 
biskup pomocniczy diecezji gliwickiej. 

3. Wakacyjna oferta Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży „Ławka”. 
Szczegóły wszystkich wydarzeń oraz zapisy na stronie www.lawka.org 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 
 

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

           

 

Dziękuję osobom z Rejonu 18. ( Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165 
                      136, 138, 140, 142, 146, 148) 

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

10 – 16 lipca 19. 
(20-21) 

Krapkowicka 128, 134, 154 
Kamienna  1, 6.        Wapienna 1, 6. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   
17 – 23 lipca 22. Kamienna 3a, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19. 
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Złota myśl tygodnia: „Świętość to miłość doskonała”.      abp Alfons Nossol 
 

 

Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: Filip Natorski 
M.: 18.00 – za zmarłych i żyjących parafian.  
 

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

                 7.30 – 7.55: spowiedź św.     7.30 – różaniec 
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 
    

 

Poniedziałek (11 VII) – św. Benedykta, opata, patrona Europy           

                      6.30 – 6.55: spowiedź św. i różaniec  
M.: *7.00 – w int. Kazimierza Koryzma o Bożą opiekę. 
 

 

Wtorek (12 VII) – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męczennika    

             17.30 -17.55:  spowiedź św. i różaniec                                                                                                   
M.: 18.00 – za + Jana Zabrzeńskiego (14 – od chrześniaka Dariusza). 
 

 

Środa (13 VII) – śś pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 
Dzień fatimski: 19.00 – 19.25: spowiedź św. 
   19.30 – różaniec fatimski 
  20.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:  
      (w intencjach przez was podanych, napisanych na karteczce):  
……………………………………………………………………………… .      

 
 

Po Mszy św. procesja ze świecami  i błog. sakramentalne. 
 

 

Czwartek (14 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 – za + tatę Józefa Kaczmarka (w 4. r. śm.). 
 

 

Na wesoło: Teść ma pretensje do swojej synowej:  
 - Jak ty możesz zostawić swojego męża przy pracy w kuchni,  
                   a sama wygodnie siedzisz  w fotelu i rozmawiasz przez telefon 
 - Mojego męża przy pracy nie trzeba pilnować. 

Piątek (15 VII) – św. Bonawentury, bpa i doktora Kościoła 

 
 

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

               17.30 – 17.55:  spowiedź św. i różaniec                                                                        
M.: 18.00 – za ++ rodziców Gertrudę i Jerzegoa Jarosz, dziadków i ++ z pokrew. 
 

 

Sobota (16 VII) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel            
  

           7.30 – spowiedź św. i różaniec                  
M.: 8.00 – …………………………………………………………….. (intencja wolna). 
 

                 17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa  
                 17.00 – 17.50: spowiedź św.    17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia     
M.: 18.00 – za + Zdzisława Piechotę. 
 

 

XVI Niedziela Zwykła – 17 VII 2022                              
 
 

              7.30 – 7.55: spowiedź św.     7.30 – różaniec 
M.:  8.00 – za ++ rodziców Wiktorię i Henryka Ralla, brata Ernesta,  
                                        ciocie Agnieszkę i Emmę oraz ++ z pokrewieństwa.           

               10.00 – 10.25: spowiedź św.    
M: 10.30 – w int. Urszuli Bomba (z okazji 60. r. urodzin), z podz. za o. łaski,  
                z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  (TD)   

    *Nieszporów nie będzie. 
 

 
 

Kalendarium na lipiec: 
 
 
 
 

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

              Kaznodzieja - ks. Jacek Pilch MSF (Misjonarz Świętej Rodziny z Gliwic) 
                60 – lecie kapłaństwa ks. prałata Stanisława Wąsika  
                Nieszpory o godz. 15.00.       
*26 lipca (zmiana terminu) – piesza pielgrzymka na Górę Św. Anny   
                  Wyjście sprzed naszego kościoła o godz. 5.00  
                  Msza św. na Górze św. Anny – 10.00 
                  Powrót (wyjście z Góry Św. Anny) o godz. 13.00 
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 
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