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

XIX Niedziela Zwykła – Eucharystia to czas umacniania naszej wiary 
 

Słowo Boże: Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-19; Łk 12,32-48 
 

 „Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. W swej mowie 
do uczniów Jezus wyraża najpierw radosną nowinę o Bożej 
obietnicy: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się 
Ojcu waszemu dać wam Królestwo”. Następnie podpowia-
da, co powinno znamionować nasze dążenie do owego 

Królestwa: „Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie 
niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie”. Chodzi o należyty dystans do tego, co ziemskie i 
wyraźne dążenie do tego, co w górze. Ostatecznie apeluje o czujność i gotowość: „Niech 
będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących 
swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zako-
łacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie […] bądź-
cie gotowi, gdyż w godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.  

W ten sposób – podsumujmy – liturgia dzisiejszej niedzieli podpowiada nam, że 
spełnienie danej nam przez Boga obietnicy ocalenia zakłada w nas: żywą wiarę, właściwe 
dążenie ku temu, co w górze, czujność i gotowość w każdym czasie.   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, o godz. 15.00 różaniec i błog. sakramentalne. 
    Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie Żywego Różańca w salce. 
2. Jeszcze dzisiaj można zyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”.  
3. W piątek o 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Pana Jezusa (do 15.30). 
4. W sobotę dzień fatimski. Msza św. w intencjach zbiorowych o godz. 8.00. 
     Nabożeństwo fatimskie (różaniec, procesja i błog. sakramentalne) o godz. 19.30. 
5. W sobotę od godz. 17.00 – 18.00:  adoracja Pana Jezusa.  

6. Spowiedź św. : zasadniczo 30 min. przed Mszą św.,  
                                           a w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.50 i 19.00 – 19.25.  
7. Kolekty:  7 sierpnia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne 
                 14 sierpnia – na potrzeby parafialne     
      17 lipca - na budowę kościoła pw. św. Jana Pawła II w Opolu - zebrano 3.040 zł  
      31 lipca – na zakup środków transportu dla misjonarzy – zebrano 1.195 zł. 
 „Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary. 

*1. 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. 
*2. Biskup Opolski zaprasza na pielgrzymi szlak 46. Opolskiej Pieszej Pielgrzymki na 
Jasną Górę w dniach 14 - 20 sierpnia 2022 r. Wspólna modlitwa, śpiew i słuchanie Słowa 
Bożego podczas tych wyjątkowych rekolekcji w drodze, braterstwo i świadczona sobie na 
pielgrzymim szlaku pomoc oraz gościnność gospodarzy na trasie pielgrzymki może po raz 
kolejny umocnić naszą więź z Jezusem i Jego Matką, a także stanowić odpowiedź na na-
sze „posłanie w pokoju Chrystusa” do świata i ludzi ze świadectwem wiary i miłości do 
Kościoła. Ci, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli fizycznie wziąć udziału w piel-
grzymce, niech przez duchowe pielgrzymowanie (modlitwę, udział we Mszy św. w parafii, 
ofiarowane cierpienie i samotność) zechcą także włączyć się m.in. w pielgrzymią wdzięcz-
ność za dar Kościoła Opolskiego oraz modlitwę w jego intencji.  
*3. Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny serdecznie zapraszają na Wielki Odpust  
      Kalwaryjski ku czci Wniebowzięcia NMP w dniach 12-14 sierpnia. 
*4. Uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim: 13-15 sierpnia 2022.  
    W niedzielę, 14 sierpnia: godz. 9.00 – okazja do sakramentu pokuty  
 godz. 11.00 - uroczysta Suma pontyfikalna i procesja teoforyczna 
 godz. 14.30 – występ Orkiestry Dętej Górażdże Cement S.A 
 godz. 15.00 – nabożeństwo eucharystyczne z procesją teoforyczną.  
 

 

Na wesoło: Żona mówi do męża: - Grożono mi dzisiaj. 
  - Jak to? Kto? Gdzie? – pyta przerażony mąż. 
 - Na targowisku. Chciałam kupić mleko, a sprzedawca zapytał, czy chcę z bańki. 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 
 

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

           

 

Dziękuję osobom z Rejonu 24.  (Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
7 – 13 sierpnia 25. Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a,70, 72, 76. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   
14 – 20 sierpnia 26. Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24. 
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Złota myśl tygodnia: „Dziś przydałby się nam nowy św. Jacek! Dlaczego?  
                   Bo czas wrócić do pierwotnego kształtu chrześcijaństwa”.  abp Alfons Nossol 
 

 

Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: Paweł Motza  
 

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 Stanisława Prusko,  
                męża Klausa Bekiesch, teściów i szwagra Ryszarda. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu          

               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 

    

 

Poniedziałek (8 VIII) – św. Dominika, prezbitera 

 

        6.30 – 6.55: spowiedź św. i różaniec  
M.: *7.00 – za ++ Annę i Stanisława Gołąb oraz Małgorzatę i Jana Kołodziej. 
 

 

Wtorek (9 VIII) – św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy,  
                           patronki Europy 

 

        17.30 – 17.55: spowiedź św. i różaniec  
M.: 18.00 – za + Teresę Kaczmarek i ++ rodziców. 
 

  

Środa (10 VIII) – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika   
 

          6.30 – 6.55: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa  
M.: *7.00 – za zamarłych i żyjących parafian. 
 
 

 

Czwartek (11 VIII) – św. Klary, dziewicy                                  
               

      17.30 – 17.55: spowiedź św.  
     17.30 – różaniec: za papieża Franciszka,  naszego biskupa Andrzeja i biskupa Rudolfa,  
                  kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  
                 w intencji Diecezjalnego Dzieła Modlitwy „Oremus”   
 

M.: 18.00 – za ++ siostrę Monikę Ognisty, rodziców, dziadków, bratową Wandę,  
                                męża Kazimierza, Marię Jaszkowic i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

Piątek (12 VIII) – dzień powszedni 

                              
 

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

              17.30 – 17.55: spowiedź św.      17.30 - różaniec                                                             
M.: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Herberta Malkusz (w 3. r. śmierci), 
                                                                             jego ++ rodziców i rodzeństwo.                    

 

Sobota (13 VIII) – dzień fatimski                        

             7.30 – 7.55: spowiedź św. i różaniec  
M.: 8.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych: 
      (w intencjach przez was podanych, napisanych na karteczce): 
……………………………………………………………………………….. 
                

  17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa  
 17.00 – 17.50: spowiedź św., 17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia     

M.: 18.00 – za + mamę i żonę Otylię Parucha (w 8. r. śm) i + ojca Horsta Zawieja. 
 

Nabożeństwo wieczorne: 19.00 – 19.25: spowiedź św. 
                   19.30 – różaniec fatimski 
                                        20.00 - procesja ze świecami  i błog. sakramentalne. 
 

 

XX Niedziela Zwykła – 14 VIII 2022               (2. niedziela miesiąca –  
                                                             odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) 
            7.30 – 7.55: spowiedź św.      
M.:  8.00 – w int. rodziny Klimów, z podz. za o. łaski,  
                  z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
          

     10.00 – 10.25: spowiedź św.    
M: 10.30 – za ++ rodziców Zofię i Jana Koryzma, Martę i Ludwika Niewieś, siostrę 

Annę i jej męża Mariana, szwagra Mariana, kuzyna Pawła i jego żonę Weronikę. 
 

 Nieszporów w naszym kościele dzisiaj nie będzie!  
 W Kamieniu Śląskim nabożeństwo eucharystyczne o godz. 15.00. 
 

 

1. Pewna pięcioletnia dziewczynka nie dawała spokoju swemu ojcu, zamęczając go  
     pytaniami, co jej kupi, kiedy pojedzie do miasta. W końcu ojciec stracił cierpliwość.  
 - Kup mi to, kup mi tamto! – wybuchnął gniewem.  
    - Myślisz tylko o tym, co ci dają rodzice. Chciałbym wiedzieć, co ty nam dajesz!  
 - Miłość – rzekła z prostotą córka. Odpowiedź dziewczynki odebrała mu mowę.  
 

 

2. Umierający miliarder rzekł do swoich spadkobierców:  
 - Dzieci moje, teraz już odchodzę i zostawiam...  
  - Ile? – zapytali wszyscy chórem.  
   Człowiek prawdziwie bogaty to ten, któremu własne dzieci rzucają się w ramiona, 
    kiedy ma puste ręce. A czego ty poszukujesz? 
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