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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: *nieczynne, 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

XXI Niedziela Zwykła – Tak oto są ostatni, którzy będą
pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi
Słowo Boże: Iz 66,18-21; Hbr 12,5-13; Łk 13,22-30
W XXI Niedzielę Zwykłą Kościół zwraca się do Boga
z prośbą: „daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć
tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli
nasze serca, gdzie są prawdziwe radości”. W prośbie tej zawarta jest bardzo istotna sugestia dla nas, że miłowanie przykazań Bożych i pragnienie Bożych obietnic stanowi najlepszą drogę do właściwego ukierunkowania serca ku prawdziwym radościom. (…).
Podobne zmotywowanie do owej solidnej pracy nad sobą, może nawet bardziej
radykalne, zawiera również dzisiejsza Ewangelia. W odpowiedzi na pytanie: Panie, czy
tylko nieliczni będą zbawieni? Jezus udziela nam rady i odpowiedzi dobitnie brzmiącej:
„Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a
nie będą mogli”. Pan ostatecznie odprawi spod drzwi wszystkich tych, którzy dopuszczali
się niesprawiedliwości – to znaczy żyjących po swojemu, lekceważących Boże przykazania
i zamkniętych na Boże obietnice. W ten sposób liturgia XXI Niedzieli Zwykłej nie straszy
nas srogością i wymaganiami Boga, lecz motywuje do poddania się Bożej pedagogii, której
celem jest nasz rozwój duchowy i nasze szczęście wieczne.
bp Andrzej Czaja

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj odpust w Parafii w Kamieniu Śląskim (nieszpory o godz. 15.00).
W naszym kościele, o godz. 15.00, różaniec i adoracja Pana Jezusa.
Chcemy włączyć się w modlitwę całego narodu, aby w duchowej jedności, podzięko-

wać Panu Bogu za Cud nad Wisłą oraz prosić Matkę Najświętszą o zachowanie
wolności Kościoła w Polsce.
2. W poniedziałek przypada 33 rocznica śmierci ks. prałata Franciszka Duszy.
Msza św. w intencjach zbiorowych i modlitwa do św. o. Pio o godz. 7.00
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3. W piątek przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.
4. W piątek o 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Pana Jezusa (do 15.30).
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.
7. Kolekty: 21 i 28 sierpnia – na potrzeby parafialne.
„Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary.
8. W miniony poniedziałek przybyli do naszej parafii pielgrzymi zdążający na Jasną Górę.
Osobom, które przyjęły pielgrzymów, serdecznie dziękuję za gościnność. Dziękuję osobom, które pomogły mi ugościć i przenocować w salce i na plebani 25 pielgrzymów.
9. W niedzielę 4 września, o godz. 10.30, Msza św. dożynkowa - dziękczynienie Bogu za
plony. Gdyby ktoś chciał ofiarować owoce i warzywa dla potrzebujących, to proszę je
przynieść w sobotę (3 września) przed południem do zakrystii lub zostawić przed
drzwiami. Dary te zostaną ułożone przed ołtarzem na niedzielę, a w poniedziałek przekażemy je do DSS-u w Kamionku.
4 września o godz. 15.30 rozpocznie się parafialny festyn dożynkowy. Zapraszamy.
Dziękuję osobom z Rejonu 26. (Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
21 – 27 sierpnia

Rejon
27.

Mieszkańcy ulic
Sadowa 13, 15, 17, 19, 21.

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00
28 – 3 września

28.

Kasztanowa 81, 87, 89, 93; 90, 92, 94,104.
Przyjaciół Schongau 41.

Opowiadanie pt.: „Kotka”. Była raz sobie kotka do szaleństwa zakochana w pewnym młodzieńcu. Jej miłość była tak wielka, że poprosiła wróżkę, aby zamieniła ją w piękną kobietę,
zdolną oczarować młodego człowieka.
Wróżka spełniła jej życzenie – kotka stała się przepiękną panną. Zawarła znajomość
z młodzieńcem, pokochali się i wkrótce rozpoczęli przygotowania do ślubu.
Nadszedł dzień wesela, które było bardzo huczne, z tańcami i eleganckim przyjęciem we
wspaniale oświetlonym ogrodzie. Wszystko układało się dobrze. Nagle panna młoda zobaczyła uciekającą mysz i rzuciła się za nią w pogoń.
Nasze społeczeństwo pochwala kłamstwo i sprzyja mu. Zbyt mocno wierzymy różnym
reklamom. Cały czas mówimy: „Jak miło cię zobaczyć! ... Musimy się koniecznie spotkać...
Jakie wspaniałe ubranie!” osobom, których nienawidzimy, których wolelibyśmy unikać
i które uważamy za okropnie ubrane. Mamy maski na każdą okazję. Jedną dla przyjaciół,
drugą dla szefa, inną dla męża czy żony, jeszcze inną dla sąsiadów, kolejną dla Boga...
Lecz zawsze kiedyś nadchodzi chwila, która stanowi kres wszystkich komedii.
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Złota myśl tygodnia: „Jezusa, którego poznaliśmy naszym umysłem i ukochaliśmy
swoim sercem, mamy teraz naśladować w swoim życiu”. bp Paweł Stobrawa
Dyżur liturgiczny w tym tygodniu: Adam Marzotko i Aleksander Hylicki

M.: 18.00 – za + męża Jana Rypalla (w 1. r. śm) i + syna Andrzeja (w 5. r. śmierci).
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Czwartek (25 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”

XXI Niedziela Zwykła – 21 VIII 2022

M.: 18.00 – za + Jakuba Jasińskiego.

7.30 – 7.55: spowiedź św.
M.: 8.00 – w int. Zuzanny Zakrzewskiej (z okazji 18. r. ur.), z podz. za o. łaski,

Piątek (26 VIII) – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

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
15.00 – 15.30: różaniec i adoracja Pana Jezusa
W Kamieniu Śląskim odpust parafialny. Nieszpory odpustowe o godz.15.00.
Poniedziałek (22 VIII) – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
6.30 – 6.55: spowiedź św. i różaniec

`*7.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:
1) w int. Papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja i biskupa Rudolfa,
2) za ++ ks. prałata Franciszka Duszę (w 33 r. śmierci).,
ks. prob. Józefa Skowronka, 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 prośbą o Boże błog. w czasie wakacji i szczęśliwy powrót do szkoły,
11) w int. rolników o Boże błogosławieństwo w pracy,
12) za wszystkich chorych,
13) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda,
14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych na karteczkach).

6.30 – 6.55: spowiedź św. i różaniec

M.: *7.00 – za zmarłych i żyjących parafian.
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja do 15.30).
17.30 – 17.55: spowiedź św. i różaniec

M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog. i zdrowie
oraz opiekę Matki Bożej w rodzinie Wacławek.
Za ++ rodziców Placzek i Wacławek.
34. rocznica ustanowienia naszej Parafii (27 sierpnia 1988)
Sobota (27 VIII) – św. Moniki
7.30 – 7.55: spowiedź św. i różaniec

M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.
14.00 – Msza św. ślubna: Szymon Gałgański i Karolina Ficek.
17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa
17.00 – 17.50: spowiedź św., 17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia

M.: 18.00 – za + + rodziców Annę i Edwarda Herok, braci Waldemara i Józefa,
dziadków Rygol i Herok, Ritę i Huberta Malkusz, Winfryda Brysz,
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
XXII Niedziela Zwykła – 28 VIII 2022
7.30 – 7.55: spowiedź św.
M.: 8.00 – za ++ rodziców Adelajdę i Karola Bachem, ich rodziców i rodzeństwo
oraz ++ z pokrewieństwa Bachem i Jucha.
10.00 – 10.25: spowiedź św.

Wtorek (23 VIII) – dzień powszedni
! Msza św. poza parafią

M: 10.30 – za +Ryszarda Wicher, ++ z rodzin Wicher i Weinert.

Środa (24 VIII) – św. Bartłomieja Apostoła
! Msza św. poza parafią

Na wesoło: Mama kąpie bliźniaków i potem kładzie do łóżka.
Nagle jeden zaczyna się śmiać. - Co ci tak wesoło? – pyta mama.
- Michał był dwa razy kąpany, a ja wcale.

