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

Odpust parafialny ku czci św. Anny i św. Joachima  
 

Słowo Boże: 2 Sm 7,1-5; Hbr 11,1-13; Mt 13,16n 
 

 „O wy obojga święci małżonkowie, Joachimie  
i Anno, proście za mnie i mojego męża (moją żonę), 
aby nam Bóg udzielił przez wasze zasługi łaski, żyć 
wspólnie w prawej małżeńskiej jedności i czystości, jak 
wy ze sobą żyliście, dając wszystkim małżonkom 
prawdziwy przykład. O święty Joachimie i święta Anno, 
zachowajcie mnie i mojego męża (moją żonę) od 

wszelkiej niewierności, niechęci, zwady i niezgody i pokus złego nieprzyjaciela, jako też od 
każdej pychy i od niemiernej pożądliwości do tego świata, i uproście nam poufałą, czystą 
miłość, nierozłączną jedność i pomoc Boską, postępować według waszego przykładu  
i przynosić prawdziwe owoce Bogu podobającego się małżeństwa. Amen.” 

 

 Kalendarium na lipiec: 
 

24 lipca - odpust parafialny. Suma o godz. 11.00. Nieszpory o godz. 15.00.       
              Kaznodzieja - ks. Jacek Pilch MSF (Misjonarz Świętej Rodziny z Gliwic) 

                60 – lecie kapłaństwa ks. prałata Stanisława Wąsika.  
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. 
 

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 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. Ks. Jackowi 
dziękuję za przewodniczenie w liturgii i posługę kapłańską w konfesjonale. 
Odpust, to szczególny dzień i wyjątkowa liturgia. To nasze wspólne dziękczynienie Panu 
Bogu i naszym Świętym Patronom św. Annie i św. Joachimowi. Postarajmy się wziąć 
udział w tej liturgii, będąc w stanie łaski uświęcającej.  
Po sumie wyruszymy w procesji eucharystycznej wokół kościoła.  
Nieszpory odpustowe będą o godz. 15.00.   

2. We wtorek Uroczystość liturgiczna ku czci św. Anny i św. Joachima.  
    Zapraszam do udziału we Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 oraz do modlitwy za zmarłych.   
3. W czwartek i piątek Msza św. (wyjątkowo) o godz. 19.00.  
    W sobotę rano nie będzie Mszy św. 
4. W piątek o godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia. 
5. W sobotę od godz. 17.00 – 18.00:  adoracja Pana Jezusa.  
6. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia 30. minut przed Mszą św.  
7. Kolekty:  24, 26 i 31 lipca – na potrzeby parafialne 
8.  Zapowiedzi przedślubne (24 – 31 lipca):  2022/06 - Tomasz Jendrusch , zam. Gogolin 
                                                                              i Hanna Krzysztofczyk, zam. Krapkowice 
9. Podziękowanie za pracę na rzecz parafii niech przyjmą:  
   Rita i Adam Ficek, Teresa i Gerard Wicher, Waldemar Wicher, Bernard Smiatek,  

Jan Duczek, Alicja i Grzegorz Tutak, Agnieszka i Andrzej Jania, Beata Schnurpfeil,  
Sonia Gala, Dawid Gala, Anna Bomba, Anna Wolska, Antoni Wicher, Anna Małek, 
Marlena Bonkosz, Joanna Wancke, Barbara Matuszek, Maria Kołodziej i Anna Lenort.  

 
 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę radosnego świętowania. 
Ks. Jubilatowi prałatowi Stanisławowi Wąsikowi dziękujemy za pamięć o nas 

 I życzymy Bożych darów na wiele jeszcze lat życia i kapłańskiego posługiwania.  
 

 
 

 
 
 

Na wesoło: Rozmowa w domu: - Zosiu, co tak długo robisz w kuchni? 
- Wpadła mi kostka lodu do wrzątku i nie mogę jej znaleźć. 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 
 

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

           

 

Dziękuję osobom z Rejonu 22. ( Kamienna 3a, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19.) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
24 – 30 lipca  23. Kamienna 12, 16, 20, 22, 26, 30. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   
31 – 06 sierpnia 24. Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50. 
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Złota myśl tygodnia: „Jak w naszych, tak trudnych czasach, odgarnąć popioły zaśmiecające 
nasze życie i dotrzeć do pierwotnego żaru chrześcijaństwa?  

              Odkryć na nowo wartość Słowa Bożego”.   abp Alfons Nossol 
 

 

Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: Piotr Motza 
 

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. 

    

 

Poniedziałek (25 VII) – św. Jakuba Apostoła 

 

        6.30 – 6.55: spowiedź św. i różaniec  
M.: *7.00 – …………………………………………………………..…. (intencja wolna). 
 

 
 

Wtorek (26 VII) – Uroczystość św. Anny i św. Joachima  
                           35. rocznica konsekracji naszego kościoła 

   
 

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

               17.30 – spowiedź św.  
M.: 18.00 – w int. budowniczych naszego kościoła i dbających o niego       

           na co dzień – o zbawienie wieczne dla zmarłych, o Boże błog. dla żyjących.  
 

Po Mszy św. procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych 
 

  

Środa (27 VII) – dzień powszedni   
 

  6.30 – 6.55: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa  
M.: *7.00 – ………………………………………………………………… (intencja wolna). 
 

 

Czwartek (28 VII) – dzień powszedni 

     

             *18.30 – 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.: *19.00 – za ++ rodziców Marię i Jana Malek, rodzeństwo i bratowe. 
 

 

Piątek (29 VII) – śś Marty, Marii i Łazarza 

                
 

   15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
 

               *18.30 -  różaniec                                                                                                    
M.: *19.00 – ……………………………………………………….…… (intencja wolna).                

 
 

Sobota (30 VII) – dzień powszedni                       

                 17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa  
                 17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia     
M.: 18.00 – za + córkę Agnieszkę Sówka, męża Mieczysława Kurp. 

Modlitwa za kierowców,  
                         pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów. 

 

 

XVIII Niedziela Zwykła – 31 VII 2022                                  

 

                7.30 – 7.55: spowiedź św.     7.30 – różaniec 
M.:  8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 

Modlitwa za kierowców,  
                         pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów. 

          

                  10.00 – 10.25: spowiedź św.    
M: 10.30 – w intencji wszystkich kierowców o Boże błog. i opiekę św. Krzysztofa. 

Modlitwa za kierowców,  
                         pobłogosławienie samochodów, motocykli i rowerów.   

      15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
             

Jak zyskać odpust zupełny? 
 

Dzisiaj w naszym kościele można  zyskać odpust  zupełny  (po  spełnieniu 
określonych warunków) i ofiarować go za siebie, bądź za osobę zmarłą. 
      Oto warunki, które trzeba spełnić:  

– spowiedź św. (stan łaski uświęcającej) i Komunia św. 
‐ wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu 
‐ nawiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” 
‐ dowolna modlitwa w intencji Ojca Św., np. ”Zdrowaś Maryjo”. 
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