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Ogłoszenia duszpasterskie:

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

Biuro Parafialne: 47‐320 Gogolin, ul. Kasztanowa 98
12 – 21 lipca: nieczynne
Telefon.: 77 466 66 72, kom.: 507–017–858, e‐mail: stasieko@interia.pl
Adres strony internetowej: www.parafiakarlubiec.pl
Nr konta parafialnego: Ogólne ‐ 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001
Fundusz inwestycyjny ‐ 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113
„ P o s ł a n i w p o k o j u C h r y s t u s a ” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022

XVI Niedziela Zwykła – Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym
zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości
Słowo Boże: Rdz 18,1-10; Kol 1,24-28; Łk 10,38-42
Czy w planie moich codziennych zajęć mam też czas na modlitwę
osobistą? Czy jest we mnie pragnienie skupienia i słuchania?
Czy na modlitwie potrafi ę uwolnić się od siebie, od swoich słów?
Jakie odczucia budzą się we mnie, kiedy próbuję otwierać serce
i skupiać całą uwagę na Jezusie? Co mi sprawia największą trudność w przyjęciu takiej
postawy? Poproszę gorąco Jezusa, abym jak Maria i Marta potrafił z hojnością czynić
wszystko dla Niego. Będę prosił także o dar pokoju i skupienia się na Jezusie w moich
codziennych zajęciach. Będę powtarzał: „Jezu, naucz mnie szukać Ciebie całym sercem w modlitwie i w pracy”.
ks. Krzysztof Wons
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 – 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.

17 lipca 2022

1. Dzisiaj XVI Niedziela Zwykła. Nieszporów nie będzie
2. W poniedziałek, wtorek i środę Msza św. będzie poza parafią.
3. 19 lipca (wtorek), do godz. 15.00 na parkingu kościoła, zbiórka elektrośmieci, z której
dochód posłuży wsparciu projektów misjonarzy.
4. W piątek o godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i (adoracja do godz. 15.30)
5. W sobotę od godz. 17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa.
6. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia 30. minut przed Mszą św.
Dodatkowo: piątek od 17.00 – 17.55 i 18.30 – 19.00
sobota: 16.30 – 17.50 i 19.00 – 19.30 (będzie drugi ksiądz).
7. Kolekty: 17 lipca – na budowę kościoła Św. Jana Pawła II w Opolu
24 lipca – na potrzeby parafialne
8. Zapowiedzi przedślubne (10 – 17 lipca): 2022/04 - Szymon Gałgański i Karolina Ficek
2022/05 - Mateusz Kubilas i Dorota Kwoka
9. Zapraszam w sobotę na godz. 9.00 do sprzątania wokół kościoła (przed odpustem).
10. W przyszłą niedzielę uroczystość odpustowa w naszej parafii.
Suma, w której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ks. Jacek Pilch MSF z Gliwic,
rozpocznie się o godz. 11.00. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.
Odpust, to szczególny dzień i wyjątkowa liturgia. To nasze wspólne dziękczynienie Panu
Bogu i naszym Świętym Patronom. Postarajmy się wziąć udział w tej liturgii,
będąc w stanie łaski uświęcającej. Po sumie wyruszymy w procesji eucharystycznej
wokół kościoła. Zapraszam dziewczęta do sypania kwiatów, młodzież do sztandarów, dorosłych do niesienia figury MB Fatimskiej i obrazu św. Anny. Ojców Dzieci Maryi i LSO
proszę o niesienie baldachimu.
Nieszpory odpustowe będą o godz. 15.00.
11. Dziękuję Różom Różańcowym, Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, Parafialnej Radzie
Ekonomicznej, chórowi, szafarzom z rodzinami, LSO, i wszystkim obecnym na Mszy św.
9 lipca o godz. 8.00, za życzenia urodzinowe, modlitwę, kwiaty i ofiarowane prezenty.
Niech Pan Bóg wam wszystkim, drodzy Parafianie, obficie błogosławi. ks. proboszcz
Dziękuję osobom z Rejonu 19. (Krapkowicka 128, 134, 154
Kamienna 1, 6; Wapienna 1, 6.)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
Rejon
Mieszkańcy ulic
17 – 23 lipca

22.

Kamienna 3a, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19.

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00
24 – 30 lipca

23.

Kamienna 12, 16, 20, 22, 26, 30.
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Złota myśl tygodnia: „Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością,
która chce się czegoś nauczyć”. Cyceron
Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: Karol Skałecki

M.: 18.00 – za + Zdzisława Piechotę.
XVI Niedziela Zwykła – 17 VII 2022
7.30 – różaniec
7.30 – 7.55: spowiedź św.

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)
*Dzisiaj nieszporów nie będzie.
Poniedziałek (18 VII) – dzień powszedni
*Msza św. poza parafią
Wtorek (19 VII) – dzień powszedni
*Msza św. poza parafią
Środa (20 VII) – bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji opolskiej
*Msza św. poza parafią
Czwartek (21 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 (22 VII) – św. Marii Magdaleny
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30)
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa
17.30 - różaniec

M.: 18.00 – …………………………………………………………….…… (intencja wolna).
18.30 – 19.30: spowiedź św.
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Sobota (23 VII) – św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy
Dzień ku czci św. o. Pio
7.30 – spowiedź św. i różaniec

8.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:

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. Henryka 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, 6) o pokój na świecie,
7) za uchodźców 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 prośba o Boże błog. w czasie wakacji,
11) w int. rolników o Boże błogosławieństwo w czasie żniw, 12) za wszystkich chorych,
13) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda,
14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych na karteczkach).

16.30 – 17.50: spowiedź św. (ks. prob. i ks. Jacek Pilch)
17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa
17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia
M.: 18.00 – za + syna Grzegorza Łątka (w miesiąc po śmierci).
19.00 – 19.30: spowiedź św. (ks. prob. i ks. Jacek Pilch)

Niedziela – 24 VII 2022
Odpust parafialny ku czci św. Anny i św. Joachima
*7.00 – 7.50: spowiedź św., 7.30 - różaniec

M.: 8.00 – ………………………………….………. (intencja wolna).
*10.00 – 10.50 – spowiedź św.

M: *11.00 – Suma odpustowa (ks. Jacek Pilch MSF):
1. W intencji mieszkańców naszej Parafii i przybyłych gości, z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę św. Anny i św. Joachima.
2. W int. ks. prałata Stanisława Wąsika (z okazji 60 rocznicy święceń kapłańskich)
z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
Procesja eucharystyczna, Te Deum i błog. sakramentalne

15.00 – nieszpory z uroczystości odpustowej i błog. sakramentalne.

Na wesoło: Grupa turystów błądzi w górach.
Wieczór zapada, a tu ani śladu człowieka i nadziei na nocleg.
– Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po Tatrach! – wścieka się jeden
z uczestników wycieczki.
– Zgadza się! Ale to mi już wygląda na Bieszczady…

