-4-

Nr 31

Nr 31
31 VII 2022

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

Biuro Parafialne: 47‐320 Gogolin, ul. Kasztanowa 98
wtorek: 16.30 – 17.00, czwartek: 16.30 – 17.00, sobota: 8.45 ‐ 9.15
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

XVIII Niedziela Zwykła – Błogosławieni ubodzy
w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie
Słowo Boże: Koh 2,21-33; Kol 3,1-11; Łk 12,13-21
W dzisiejszej Ewangelii Jezus przestrzega nas zwłaszcza
przed chciwością. Daje do zrozumienia, że człowiek chciwy zapomina o najbardziej podstawowej prawdzie swego życia – że nie
zależy ono od jego stanu posiadania, „bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko – mówi Pan
– życie jego nie jest zależne od jego mienia”. Człowiek chciwy sam siebie łudzi i zwodzi,
myśląc, że może zabezpieczyć swoją przyszłość na długie lata. Przecież jeszcze tej samej
nocy, gdy już wszystko zgromadzi i powie sobie: teraz odpoczywaj, jedz pij i używaj, może
być odwołany z tego świata. Dlatego tego typu postawa człowieka, która ma u swego źródła niepohamowaną chciwość, Jezus nazywa wprost głupotą! Mocno brzmią te słowa:
Głupcze, komu przypadnie to, coś przygotował? Mądrością jest nie – gromadzenie sobie
skarbów, lecz – zatroskanie o bycie bogatym przed Bogiem.
Krótko rzecz ujmując, trzeba nam żyć z myślą o stawaniu się bogatym przed Bogiem, to znaczy gromadząc i pielęgnując w sercu Jego dary: Jego życie, prawdę i łaskę
Jego miłości. bp Andrzej Czaja

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj, po Mszy św., modlitwa za kierowców i pobłogosławienie samochodów, motocykli
i rowerów. O godz. 15.00 nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne
2. Dzisiaj, we wtorek lub w przyszłą niedzielę (ale tylko w jeden z tych dni), można pod
zwykłymi warunkami, zyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”. Nazwa pochodzi od małego kościółka znajdującego się wewnątrz bazyliki NMP Anielskiej, znajdującej się niedaleko Asyżu. Owe warunki: - spowiedź św. 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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3. Od wielu już lat Księża Biskupi zwracają się do nas z prośbą, by w miesiącu sierpniu
podjąć postanowienie abstynencji od napojów alkoholowych.
Zachęcam do podjęcia tego dzieła z myślą o osobach, które potrzebują pomocy.
4. W sobotę obchodzić będziemy Święto Przemienienia Pańskiego.
Msza św. o godz. 8.00 i 18.00.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek: godz. 17.00 – 18.00: Godzina Święta, o 18.00 – Msza św.
W piątek o godz. 15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja do godz. 15.30.
W sobotę Msza św. i modlitwa do Matki Bożej o godz. 8.00.
6. Odwiedziny chorych z Komunią św. w sobotę od godz. 9.00.
7. W sobotę od godz. 17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa.
8. Spowiedź św. : zasadniczo 30 min. przed Mszą św.
oraz w pierwszy czwartek, piątek i sobotę: 17.00 – 17.50.
9. Kolekty: 31 lipca – na potrzeby parafialne
7 sierpnia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne
Dar ołtarza: 6 sierpnia
10. Zapowiedzi przedślubne (24 – 31 lipca): 2022/06 - Tomasz Jendrusch , zam. Gogolin
i Hanna Krzysztofczyk, zam. Krapkowice
11. Przekazuję serdeczne podziękowanie dla wszystkich uczestników sumy odpustowej,
orkiestry, dekoratorek i pełniących wszelkie funkcje liturgiczne.
Dziękuję również uczestnikom pielgrzymki na Górę św. Anny, którzy w miniony wtorek
udali się w drogę. Było nas 15 osób, w tym troje dzieci (Sebastian, Aurelia i Filip).
Dziękuję Annie Lenort-Brysz i Andrzejowi Halskiemu za przygotowanie zdjęć dla upamiętnienia 35 rocznicy konsekracji naszego kościoła.
Dziękuję osobom z Rejonu 23. (Kamienna 12, 16, 20, 22, 26, 30..)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

31 – 6 sierpnia

24.

Mieszkańcy ulic
Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50.

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00
7 – 13 sierpnia

25.

Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a,70, 72, 76.

12. Wszystkich mężczyzn zapraszamy do udziału w kolejnym «Męskim Różańcu», który odbędzie się 6 sierpnia br. Modlitwa będzie miała miejsce w kościele Matki Bożej Bolesnej i św.
Wojciecha w Opolu (na Górce). Eucharystia o godz. 8.00 i procesja wokół kościoła.
13. Diecezjalny duszpasterz trzeźwości, ks. Marcin Marsollek, serdecznie zaprasza na czuwanie trzeźwościowe, które odbędzie się w niedzielę 7 sierpnia w parafii Ducha Świętego w
Opolu-Winowie. Czuwanie rozpocznie Eucharystia o godz. 19.00, a po niej, do godz. 21.00,
odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakramentu z prośbą o dar trzeźwego życia.
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Złota myśl tygodnia: „Najtrudniej się zdecydować i wybrać. Dlatego nie myślcie o trudnościach. Zważcie raczej, jak pielgrzymi trud za każdym razem wspaniale owocuje – przemianą,
pokojem i radością serca, których świat dać nie może!” bp Andrzej Czaja
Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: Marek Tkocz

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 + Gintra Koch.
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.
Papieska intencja ewangelizacyjna na sierpień 2022 r.:
„Aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym ,
znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności
w służbie społeczności, w których żyją”.

Poniedziałek (1 VIII) – św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
6.30 – 6.55: spowiedź św. i różaniec
M.: *7.00 – w intencji Stanisława Augustyna z podz. za o. łaski,

z prośbą o Boże błog., łaskę zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.

Wtorek (2 VIII) – NMP Anielskiej z Porcjunkuli
17.30 – 17.55: spowiedź św. i różaniec
M.: 18.00 – za + męża Piotra Ikas, ++ rodziców i teściów.
Środa (3 VIII) – dzień powszedni
6.30 – 6.55: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa
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Czwartek (4 VIII) – św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.
17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezus)
*17.00 – 17.50: 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”

M.: 18.00 – za + Józefa Makiola (w 1. r. śmierci), za + żonę Annę.
Piątek (5 VIII) – pierwszy piątek miesiąca
6.30 – 6.55: spowiedź św. i różaniec

M.: *7.00 – za + Józefa Zabrzeńskiego.
Litania do NSPJ i błog. sakramentalne
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do 15.30).
*17.00 – 17.50: spowiedź św.

17.30 - różaniec

M.: 18.00 – za + męża Joachima Cebula, ++ teściów Eryka i Marię Cebula,
Beatę Kaizik, ++ z pokrewieństwa. Litania do NSPJ i błog. sakramentalne
Sobota (6 VIII) – Święto Przemienienia Pańskiego. Pierwsza sobota miesiąca
7.30 – 7.55: spowiedź św. i różaniec
M.: 8.00 – …………………………………………………………..…. (intencja wolna).
Litania i modlitwa do Matki Bożej
*9.00 – odwiedziny chorych z Komunią św.
17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa
17.00 – 17.50: spowiedź św., 17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia

M.: 18.00 – za + ojca Bernarda Gabrielczyk, rodziców Edeltraudę i Konrada Gajda,
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
XIX Niedziela Zwykła – 7 VIII 2022
(1. niedziela miesiąca - adoracyjna)
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.30 – 7.55: spowiedź św.
M.: 8.00 – za ++ rodziców Annę i Stansiława Prusko,

męża Klausa Bekiesch, teściów i szwagra Ryszarda.
Adoracja Najświętszego Sakramentu

M.: *7.00 – za zamarłych i żyjących parafian.
Na wesoło: Ksiądz spotyka po świętach swoją parafiankę.
- Dlaczego pani zerwała zaręczyny?
- Bo przestałam kochać Mietka.
- A dlaczego nie zwróciła mu pani pierścionka zaręczynowego?
- Bo moje uczucia w stosunku do pierścionka nie uległy zmianie.
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10.00 – 10.25: spowiedź św.

M: 10.30 – do Bożej Opatrzności w int. córki Anny (z ok. Urodzin),
z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Anny.
Adoracja Najświętszego Sakramentu

15.00 – różaniec i błog. sakramentalne.
Zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie Żywego Różańca w salce

