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INFORMATOR PARAFIALNY

Ogłoszenia duszpasterskie:

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

1. Dzisiaj, o godz. 15.00, koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Pana Jezusa.
2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca (IP s. 2 i 3)
3. W piątek o 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Pana Jezusa (do 15.30).
4. W piątek rozpoczęcie roku katechetycznego. Msza św. o godz. 16.30 i 18.00.
Pobłogosławienie przyborów szkolnych – po Mszy św. o godz. 16.30.
5. W sobotę: od godz. 10.00 – odwiedziny chorych z Komunią św.
6. Spowiedź św. : zasadniczo 30 min. przed Mszą św. Ponadto:
wtorek: 17.00 – 17.50, czwartek: 17.00 – 17.50,
piątek: 15.30 – 16.20 oraz 17.30 – 17.50, a w sobotę: 17.00 – 17.30 .
7. W sobotę, od godz. 17.00 – 17.45: adoracja Pana Jezusa.
8. Kolekty: 28 sierpnia – na potrzeby parafialne
4 września – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.
„Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary.
9. W przyszłą 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.

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

XXII Niedziela Zwykła – Chrystus nas pokrzepia przy swoim stole
Słowo Boże: Syr 3,17-29; Hbr 12,18-24; Łk 14,1-14
W modlitwie dnia XXII Niedzieli Zwykłej Kościół
zwraca się do Boga z czterema bardzo konkretnymi prośbami: „Boże wszechświata… (1) zaszczep w naszych sercach
miłość ku Tobie, (2) daj nam wzrost pobożności, (3) umocnij
w nas wszystko, co dobre, (4) troskliwie strzeż tego, co
umocniłeś”. W ten sposób Kościół prosi Boga o cztery konkretne łaski, cztery konkretne formy wsparcia. Natomiast
słowo Boże dzisiejszej niedzieli niesie ze sobą bardzo konkretne pouczenie na temat stanu
duszy, którego nie może zabraknąć, jeśli jakakolwiek łaska Boża ma stać się udziałem
człowieka. Syracydes jednoznacznie stwierdza: „o ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana”.
(…). Rozwinięciem starotestamentalnego pouczenia jest dzisiejszy fragment z 14
rozdziału Ewangelii św. Łukasza. Zawarta w nim przypowieść Jezusa zwraca uwagę na
najważniejszą łaskę Boga dla nas – łaskę ostatecznego wywyższenia. Teologia mówi
o gratia patriae – łasce ojczyzny, to znaczy ostatecznego oglądania Boga twarzą w twarz
(visio beatifica). Z ust Jezusa dowiadujemy się, że łaska ta domaga się od nas troski o
nieustanny wzrost w postawie pokory. Jezus mówi wyraźnie: „Kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Dlatego radzi nam: „Jeśli cię kto zaprosi
na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca […], idź i usiądź na ostatnim miejscu”. Kościół
przypomina nam też inną ważką radę Jezusa w aklamacji przed Ewangelią: „Uczcie się
ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem”. bp Andrzej Czaja
Na wesoło: Na imprezie spotykają się dwa komputery
- Dlaczego nie tańczysz?
- Bo wypadł mi dysk.

Dziękuję osobom z Rejonu 27. (Sadowa 13, 15, 17, 19, 21)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

28 – 3 września

28.

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

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00
4 – 10 września

29.

Kasztanowa 55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80.

Kalendarium na wrzesień 2022:
1. Pierwszy czwartek miesiąca
2. Pierwszy piątek miesiąca
Rozpoczęcie roku katechetycznego. Msza św. o godz. 16.30 i 18.00
3. Pierwsza sobota miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych
4. Dożynki parafialne (godz. 10.30)
5. Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych - po Mszy św.
11. Dożynki Gminne w Górażdżach
12. Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania (klasa VI, VII i VIII) - po Mszy św.
13. Nabożeństwo fatimskie
23. Dzień ku czci św. o. Pio
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Złota myśl tygodnia: „Najlepszą zatem gwarancją godziwego życia człowieka
będzie realizowanie orędzia zawartego w Ewangelii”.
bp Paweł Stobrawa

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.

M: 10.30 – za +Ryszarda Wicher, ++ z rodzin Wicher i Weinert.
15.00 – 15.30: koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Pana Jezusa
Poniedziałek (29 VIII) – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
6.30 – 6.55: spowiedź św. i różaniec

M.: *7.00 – ……………………………………………………………… (intencja wolna).
Wtorek (30 VIII) – dzień powszedni
*17.00 – 17.50: spowiedź św. dzieci i młodzieży

17.30 - różaniec

M.: 18.00 – za ++ Wolfganga Kampa, Katarzynę i Antoniego Müller, Rudolfa Kampa
i ++ z pokrewieństwa.
Środa (31 VIII) – dzień powszedni
6.30 – 6.55: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa

M.: *7.00 – ……………………………………………………………… (intencja wolna).
Papieska intencja ewangelizacyjna na wrzesień 2022 r.:
„Aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby,
została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata”.

Czwartek (1 IX) – św. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji opolskiej
Pierwszy czwartek miesiąca
17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezus)
*17.00 – 17.50: spowiedź św. dzieci i młodzieży
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 + męża Franciszka Staś, ++ rodziców Annę i Jana Staś,
rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
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Piątek (2 IX) – rozpoczęcie roku katechetycznego. Pierwszy piątek miesiąca
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30)
*15.30 – 16.20: spowiedź św. dzieci i młodzieży
M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za parafian, a szczególnie w intencji dzieci,
młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
Spotkanie z kandydatami do bierzmowania (klasa VI)
*17.30 – 17.50: spowiedź św. młodzieży, 17.30 - różaniec

M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za + męża Augustyna Brülla,
oraz ++ rodziców Leokadię i Franciszka Jakubowicz.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne
Spotkanie z kandydatami do bierzmowania (klasa VII i VIII)

Sobota (3 IX) – św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
Pierwsza sobota miesiąca
M.: 8.00 – za ++ rodziców Elżbiete i Engelberta Weyrauch,
++ z rodzin Weyrauch i Sus.
Litania i modlitwa do Matki Bożej
Zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie Żywego Różańca w salce
*10.00 – odwiedziny chorych z Komunią św.
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa, 17.00 – 17.30: spowiedź św.
17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za + męża i ojca Józefa Kulik, ++ rodziców, teściów i z pokrewieństwa.
XXIII Niedziela Zwykła – 4 IX 2022
(1. niedziela miesiąca – adoracyjna)
7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.30 – 7.55: spowiedź św., 7.45 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 8.00 – za + Mariannę Gebauer (w 1. r. śmierci).
Adoracja Najświętszego Sakramentu
10.00 – 10.25: spowiedź św., 10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – Dożynki parafialne.
Msza św. w int. rolników i działkowców, z podziękowaniem
za zebrane plony i Boże błogosławieństwo w pracy. (TD)

Po Mszy św. chrzest św.: Tymon Karol Suchanek
15.00 – różaniec i błog. sakramentalne.
15.30 - rozpoczęcie parafialnego festynu dożynkowego
Czekamy na Ciebie!

