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INFORMATOR PARAFIALNY
Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima
w Gogolinie ‐ Karłubcu
Biuletyn przeznaczony do użytku wewnętrznego

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

XX Niedziela Zwykła – Jesteśmy zaproszeni do wyznawania wiary i dawania
odważnego świadectwa.
Słowo Boże: Jr 38,4-10; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53
By biec wytrwale za Jezusem, trzeba zrzucić z siebie wszelkie ciężary, a przede wszystkim
grzech, który nas łatwo zwodzi. I trzeba patrzeć na
Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On wskazuje nam, którędy iść, ale też daje siłę
i moc. Przecież „przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i [zwyciężył] zasiadł po prawicy na tronie Boga”. Dlatego autor Listu do Hebrajczyków woła w naszą stronę: „Zważcie
na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście
nie ustawali, załamani na duchu”. Daje nam też do zrozumienia, że naszym zadaniem jest
trwać wiernie przy Jezusie aż do śmierci – nie wykluczając opierania się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi. Z dzisiejszej Ewangelii, ze słów Jezusa wynika, że jesteśmy do
tego uzdolnieni. On bowiem rzucił ogień na ziemię, czyli dał nam swego Ducha, i zgodnie
z Jego pragnieniem Chrystusowy Duch w nas mieszka i płonie. W mocy tego ognia Ducha
Świętego jesteśmy zdolni kroczyć za Chrystusem jak owce za swym pasterzem, mając
odwagę i siłę postawić Go w swym życiu na pierwszym miejscu, oprzeć się na Nim, Jemu
zaufać.
bp Andrzej Czaja

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj odpust w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Nabożeństwo o 15.00.
W naszym kościele nieszporów nie będzie.
2. Dzisiaj rozpoczyna się 46. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę.
Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę w sobotę 20 sierpnia (Msza św. o godz. 10.00).
Biskup Opolski serdecznie zaprasza do podjęcia trudu i radości pielgrzymowania
na Jasną Górę. Strona internetowa: www.pielgrzymka-opolska.pl.
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Wzorem poprzednich lat, Grupa niemodlińska i Grupa otmuchowska przybędą
do naszej parafii 15 sierpnia (poniedziałek) ok. godz. 17.00.
Kapłani przewodnicy, w imieniu pielgrzymów, proszą o przyjęcie ich na nocleg.
Nabożeństwo z udziałem pielgrzymów będzie w poniedziałek, o godz. 20.00.
W nawiązaniu do zachęty Biskupa Opolskiego do duchowego pielgrzymowania,
podajemy informacje przydatne «duchowym» pielgrzymom. Jak zatem duchowo pielgrzymować? Najpierw świadomie podjąć decyzję o duchowym pielgrzymowaniu, zaplanować
na to czas i być gotowym na wyrzeczenia oraz wzbudzić intencję, która będzie mu towarzyszyła. Dobrze byłoby przystąpić także do sakramentu pokuty i pojednania oraz zadbać o
codzienne uczestnictwo we Mszy św. w swojej parafii i przyjąć Komunię Świętą. Duchowi
pielgrzymi mogą także skorzystać z przygotowanych przez organizatorów pomocy:
Pątnikom będą towarzyszyli reporterzy Radia Doxa. Relacja z pielgrzymki w wiadomościach oraz w specjalnym programie emitowanym od najbliższego poniedziałku do piątku o
godzinie 19.00. Następnie o godz. 20-tej transmisja nabożeństw wieczornych z udziałem
pielgrzymów. Po ich zakończeniu zapraszamy do wysłuchania konferencji formacyjnych.
W sobotę studio Radia Doxa z Częstochowy już od godziny 8.30, a o godz. 10.00 transmisja Mszy św. Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM
oraz dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa),
a także na www.doxa.fm. Dostępna jest też aplikacja na smartfony (Android i iOS).
3. W poniedziałek Uroczystość Wniebowzięcia NMP (święto nakazane).
Msze św.: o godz. 8.00 i 10.30. Po Mszach św. błogosławieństwo ziół i kwiatów.
4. W Parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie, w poniedziałek, uroczystość
odpustowa. Suma o godz. 11.15, nieszpory o godz. 16.30.
Zachęcam do udania się na uroczystość odpustową do naszego kościoła-matki.
5. W środę uroczystość ku czci św. Jacka. Msza św. o godz. 7.00.
6. W piątek o 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Pana Jezusa (do 15.30).
7. W sobotę od godz. 17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa.
8. Spowiedź św. : zasadniczo 30 min. przed Mszą św.,
a w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.50.
9. Kolekty: 14 i 21 sierpnia – na potrzeby parafialne
15 sierpnia – na Wydział Teologiczny w Opolu
„Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary.
Dziękuję osobom z Rejonu 25. (Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a,70, 72, 76)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
14 – 20 sierpnia

Rejon
26.

Mieszkańcy ulic
Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24.

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00
21 – 27 sierpnia

27.

Sadowa 13, 15, 17, 19, 21.
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Złota myśl tygodnia: „Chrześcijaninowi nie wystarcza w życiu sama teoretyczna prawda,
bo wzór Jezusa Chrystusa usiłuje czynić zawsze prawdę w miłości”. abp Alfons Nossol
Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: Marek Tkocz

M.: 18.00 – za + mamę i żonę Otylię Parucha (w 8. r. śm) i + ojca Horsta Zawieja.
Nabożeństwo fatimskie: 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.
Poniedziałek (15 VIII) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
7.30 – różaniec i spowiedź św.

M.: 8.00 – w int. Róży Różańcowej Jolanty Weinert
z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej Wniebowziętej.
Za zmarłych członków Róży.
Błogosławieństwo ziół i kwiatów
10.00 – 10.25: spowiedź św.

M: 10.30 – za + męża i ojca Winfryda Brysz (w 7. rocznicę śm.),
++ rodziców Ritę i Huberta Malkusz oraz ++ z pokrewieństwa.
Błogosławieństwo ziół i kwiatów
*Nieszpory w kościele Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie o godz. 16.30.

*20.00 – nabożeństwo z udziałem pielgrzymów udających się na Jasną Górę

Wtorek (16 VIII) – dzień powszedni
17.30 – 17.55: spowiedź św. i różaniec
M.: 18.00 – za + ojca Jacka Gebauer, ++ dziadków Gertrudę i Pawła Gebauer,
Martę i Ignacego Siemski, ++ z pokr. Gebauer, Skóra i Siemski.
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Środa (17 VIII) – św. Jacka, prezbitera, głównego patrona Metropolii Górnośląskiej
6.30 – 6.55: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa
M.: *7.00 – w int. Grażyny Matysiak (z okazji 70 r. ur.), z podz. za o. łaski,

z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
Czwartek (18 VIII) – dzień powszedni
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 + Ryszarda Wicher (w 1. r. śmierci).
Piątek (19 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 ++ Stefanię i Jana Orlikowskich, męża Franciszka Stach z rodziną.
Sobota (20 VIII) – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
7.30 – 7.55: spowiedź św. i różaniec

M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.
17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa
17.00 – 17.50: spowiedź św., 17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia

M.: 18.00 – za + męża Jana Rypalla (w 1. r. śm) i + syna Andrzeja (w 5. r. śmierci).
XXI Niedziela Zwykła – 21 VIII
7.30 – 7.55: spowiedź św.
M.: 8.00 – w int. Zuzanny Zakrzewskiej (z okazji 18. r. ur.), z podz. za o. łaski,

z prośbą o Boże błog. oraz dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.

10.00 – 10.25: spowiedź św.

M: 10.30 – za ++ męża Bernarda Nocon, syna Arkadiusza, rodziców z obu stron
oraz ciocię Emmę Lipka.
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Kuba Nocon
* Nieszporów w naszym kościele dzisiaj nie będzie!
W Kamieniu Śląskim odpust parafialny. Nieszpory o 15.00.
Na wesoło: Jasio zza drzwi łazienki woła do mamy:
Mamo! Jaką koszulkę mam dzisiaj założyć?
- Z krótkim rękawkiem, a czemu pytasz?
- Bo nie wiem dokąd mam umyć ręce.

