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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

XXIII Niedziela Zwykła – Niedzielna Eucharystia jest okazją do złożenia na ołtarzu
wszystkich trudów minionego tygodnia
Słowo Boże: Mdr 9,13-18; Flm 9-17; Łk 14,25-33
W modlitwie dnia XXIII Niedzieli Zwykłej Kościół
zwraca się do Boga z prośbą, aby wejrzał łaskawie na
wierzących w Chrystusa i obdarzył ich prawdziwą wolnością. W ten sposób Kościół pośrednio komunikuje nam,
swoim dzieciom, podstawową prawdę o wolności człowieka, że jest Bożym darem i jako taka urzeczywistnia się w przestrzeni związku człowieka
z Bogiem. Bóg stworzył nas wolnymi, a kiedy ten dar utraciliśmy wskutek własnej samowoli
i podeptania woli Bożej, sprawił – mocą Chrystusowego posłuszeństwa aż do śmierci –
że ją odzyskaliśmy. Święty Paweł dobitnie zaznacza w Liście do Galatów (6,1) „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus dopowiada: „Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma
w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie
może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być
moim uczniem”. Nie chodzi o nienawiść do najbliższych. Mamy tu do czynienia z hebraizmem, to znaczy trudnym do zrozumienia sposobem wyrażenia tej myśli, że uczeń Jezusa
stawia ponad wszystko umiłowanie Boga. Służąc Bogu, czerpiąc z Jego miłości potrafi o wiele bardziej kochać swych domowników – bo nie tylko słabą, ludzką miłością,
lecz miłuje ich miłością Bożą. Dźwigając zaś swój krzyż godzi się na zamysł Boskiej
Opatrzności i realizuje wolę Pana, która jest gwarancją Jego wolności. bp Andrzej Czaja

Na wesoło: - Mówię ci, te wakacje były niesamowite. Jadę na słoniu, patrzę do tyłu,
a tu lew, patrzę obok, a tam dwa tygrysy! – chwali się kolega.
- O matko! Co zrobiłeś? – dopytuje drugi kolega.
- Nic, karuzela się zatrzymała i zszedłem.

4 września 2022

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj, o godz. 10.30, Msza św. dożynkowa - dziękczynienie Bogu za plony.
Dziękuję za płody ziemi, które zostały ułożone przed ołtarzem.
W poniedziałek przekażemy je do DSS-u w Kamionku.
Dzisiaj, o godz. 15.00, różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.
O godz. 15.30 rozpocznie się Parafialny festyn dożynkowy. Zapraszamy.
2. Jutro, po Mszy św., spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych.
3. We wtorek, po Mszy św., spotkanie LSO.
4. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Pana Jezusa (do 15.30).
16.00 – katecheza dzieci komunijnych
16.30 - nabożeństwo słowa Bożego z udziałem wszystkich dzieci
17.00 – spotkanie z kandydatami do bierzmowania (Grupa I – klasa VI)
18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży
18.30 – spotkanie z kandydatami do bierzmowania (Grupa III – klasa VIII)
5. Spowiedź św. : zasadniczo 30 min. przed Mszą św.
6. W sobotę, od godz. 17.00 – 17.45: adoracja Pana Jezusa.
7. Kolekty: 4 września – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.
11 sierpnia – na potrzeby parafialne
Zbiórka do puszki: 11 września – na Wydział Teologiczny w Opolu.
„Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary.
Dziękuję osobom z Rejonu 28. (Kasztanowa 81, 87, 89, 93; 90, 92, 94,104.
Przyjaciół Schongau 41) za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
4 – 10 września

Rejon
29.

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

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00
11 – 17 września

30.

Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70.
Wierzbowa 33, 34, 36.

Kalendarium na wrzesień 2022:
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
Stypendia dla zdolnej młodzieży. Zarząd Województwa Opolskiego informuje o możliwości otrzymania stypendium w ramach programu «Wspieramy najlepszych V». Wnioski
można składać w terminie od 29 sierpnia do 14 września br. Szczegóły na plakacie.
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Złota myśl tygodnia: „Tylko zdrowa rodzina może dać moralnie zdrowych obywateli”.
bp Paweł Stobrawa

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!
Poniedziałek (5 IX) – dzień powszedni

4 września 2022

Piątek (9 IX) – dzień powszedni
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30)
16.00 – katecheza dzieci komunijnych
16.30 (z udziałem dzieci) – nabożeństwo słowa Bożego
Spotkanie z kandydatami do bierzmowania (Grupa I - klasa VI)
17.30 – 17.55: spowiedź św. i różaniec

M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za + Karola Niestroja.
Spotkanie z kandydatami do bierzmowania (Grupa III - klasa VIII)

Sobota (10 IX) – dzień powszedni
Obchody kalwaryjskie ku czci Krzyża Świętego na Górze Świętej Anny
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 + Gertrudę Chudala (w 19. r. śm.), + jej męża Józefa
i ++ z pokrewieństwa.
XXIV Niedziela Zwykła – 11 IX 2022

(2. niedziela miesiąca –
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

7.30 – 7.55: spowiedź św., 7.45 – wprow. do rozważania Ewangelii

17.30 – 17.55: spowiedź św. i różaniec

M.: 18.00 – za + matkę chrzestną Erikę Bonkosch,
++ z rodzin Bonkosch, Tomeczek i Oremek.
Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych

Wtorek (6 IX) – dzień powszedni

7.30 – różaniec
M.: 8.00 – do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w int. Magdaleny i Jerzego Post (z ok. 55. r. ślubu),
z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo. (Te Deum)
10.00 – 10.25: spowiedź św., 10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

17.30 – 17.55: spowiedź św. i różaniec

M.: 18.00 – za + męża Reinholda Sobota, ++ rodziców i teściów,
++ z rodzeństwa z obu stron i z rodzin Sobota i Gruchot.
Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza

Środa (7 IX) – dzień powszedni
7.30 – 7.55: spowiedź św., różaniec i Litania do św. Józefa
M.: 8.00 – za ++ rodziców Mariannę i Leona Bilińskich i Matysiak.
Czwartek (8 IX) – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
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 ++ Katarzynę i Henryka.
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M: 10.30 – do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w int. Urszuli i Eryka Boronczyk (z ok. 60. r. ślubu),
z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo. (Te Deum)
Dożynki gminne w Górażdżach
Modlitwa: Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze
nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię dla tych,
co dotąd przy Tobie wytrwali.
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa,
pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

