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

XXIV Niedziela Zwykła – Największym dowodem miłości 
Jezusa jest ofiara Jego życia „na odpuszczenie grzechów” 

Słowo Boże: Wj 32,7-14; 1 Tym 1,12-17; Łk 15,1-32 
 

Słowa wyjęte z Księgi Wyjścia zwracają nam uwagę na 
to, że warunkiem doznawania owoców Bożego miłosierdzia jest uznanie w Bogu Pana 
swego życia, zwalczanie wszelkich przejawów bałwochwalstwa i trwanie na drodze wska-
zanej nam przez Niego. (…).  

Natomiast Jezusowa przypowieść o miłosiernym Ojcu zwiastuje na wyraźnie: Bóg 
nigdy nie zwleka z obdarowywaniem swoich dzieci, chętnie bierze nas w ramiona i ogarnia 
swą miłością. Trzeba tylko zawrócić z drogi odchodzenia od Niego. Jak ów marnotrawny 
syn trzeba uznać swą winę przełamać opory i wstąpić na drogę powrotu. Gdy będziemy 
jeszcze daleko wybiegnie nam naprzeciw, obejmie nas i na powrót usynowi. Warto też 
zauważyć, że traktuje jednakowo wiernych i niewiernych, którzy się nawrócili. Dlatego 
dobrze jest Mu służyć całym swoim sercem!   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 dożynki gminne w Górażdzu. 
2. Jutro, po Mszy św., spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania. 
3. We wtorek Msza św. i nabożeństwo fatimskie. 
4. W środę Dzień szczególnego duchowego wsparcia dla narodu ukraińskiego.  
    Od godz. 7.00 – 8.00 będzie adoracja Pana Jezusa, o godz. 8.00 Msza św. 

5. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Pana Jezusa (do 15.30). 
       16.30 – Msza św. z udziałem wszystkich dzieci (ku czci św. Stanisława Kostki) 
        20.00 – 21.30 (Malnia) - dekanalne spotkanie młodzieży  
                      kandydaci do bierzmowania (Grupa III – klasa VIII)  - obowiązkowo. 
5. Spowiedź św. : zasadniczo 30 min. przed Mszą św.    
6. W sobotę, od godz. 17.00 – 17.45:  adoracja Pana Jezusa.  
7. Kolekty:  11 i 18 sierpnia – na potrzeby parafialne 

   Zbiórka do puszki: 11 września – na Wydział Teologiczny w Opolu. 
                                         „Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary.  
Podziękowania: 
1. Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Dożynek  
i Festynu parafialnego (znalezienie sponsorów, przygotowanie miejsca, gastronomii, 
kawiarni i części artystycznej). Na wyświetlacz tekstów do kościoła zebrano 2.750 zł - dzię-
kuję ofiarodawcom. Myślę, że wasza praca została doceniona przez uczestników świetnej 
zabawy. Szczególnie cieszy to, że na twarzach dzieci widać było szczery uśmiech. 
Niech wszystkim dobroczyńcom Pan Bóg błogosławi. 
2. Jesień to dobry czas by dokończyć przebudowę chodnika procesyjnego wokół kościoła i 
dojścia do salki. Zanim to nastąpi, trzeba przygotować teren (usunąć stare płyty i przygo-
tować podbudowę pod nową kostkę), co spowoduje małe utrudnienia w poruszaniu się 
wokół kościoła. Wynajęcie firmy nie jest takie proste ze względu na odległe terminy i wyso-
ki koszt usługi. Poszukujemy brukarza, który za przystępną cenę ułoży obrzeża chodniko-
we (ok. 120 m) a resztę zrobimy systemem gospodarczym. Liczę na Was, szczególnie na 
tych, którzy jeszcze nie ujawnili swoich talentów i możliwości.  
Serdecznie dziękuję mężczyznom, którzy odpowiedzieli na moje zaproszenie i w minionym 
tygodniu, pracowali społecznie. Byli to: Hubert Sznajder, Antoni Wicher, Grzegorz Tutak, 
Tadeusz Bandzerewicz i Robert Wancke.  
3. Dziękuję również innym osobom za wykonaną pracę: Barbarze Matuszek, Alicji Tutak, 
Annie Wolskiej, Janowi Duczek i Adamowi Ficek. 
4. W zeszłym tygodniu „odchudzono” też ścieżkę (do 1,5 m) prowadzącą od groty w kie-
runku cmentarza. Procesja pogrzebowa będzie podążała wzdłuż ul. Kasztanowej i wcho-
dziła na cmentarz główną bramą. W przyszłości, wzdłuż alejki, będzie można posadzić 
nowe rośliny, które będą miały więcej ziemi. Chętni do pracy mile widziani. 
 

Kalendarium na wrzesień 2022: 
 11. Dożynki gminne w Górażdżach 
 12. Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania (klasa VI, VII i VIII) - po Mszy św. 
 13. Nabożeństwo fatimskie  
 14. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (adoracja i Msz aśw.). 
 20. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej  (g. 19.30)     23. Dzień ku czci św. o. Pio 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 

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

 

Biuletyn przeznaczony do użytku wewnętrznego          

 

Dziękuję osobom z Rejonu 29. (Kasztanowa  55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80)  
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

11 – 17 września 30. Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70. 
Wierzbowa 33, 34, 36. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   
18 – 24 września 31. Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29;  18. 
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Złota myśl tygodnia: „Za sprawą katolickich rodziców dokonuje się pierwsza ewangelizacja. 
Trzeba zatem, by rodzice jeszcze bardziej poczuli się odpowiedzialni za spełnienie tej swojej 
podstawowej misji – zwłaszcza poprzez dobry przykład życia z wiary”.     bp Paweł Stobrawa 
 
 

M.: 18.00 – za ++ Gertrudę Chudala (w 19. r. śm.), jej męża Józefa i z pokrewieństwa. 
 

XXIV Niedziela Zwykła – 11 IX 2022     (2. niedz. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)    

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

 

Poniedziałek (12 IX) – dzień powszedni 
                   

             17.30 – 17.55: spowiedź św. i różaniec   
M.: 18.00 – w int. Anny Bomba (z ok. 80.Urodzin), z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże      

              błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  (Te Deum) 
 

Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania 
 

 

Wtorek (13 IX) – św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła  

 

                               Dzień fatimski: 18.00 – 18.25: spowiedź św. 
   18.30 – różaniec fatimski 
  19.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:  
1. O pokój na świecie. 
2. Za chorych i cierpiących. 
3. Za zmarłych i żyjących parafian. 
4. Za dzieci, młodzież, rodziców i wychowawców. 
5. Za ++ z rodzin Biliński i Matysiak. 

                                  6. W intencjach przez was podanych, napisanych na kartkach.      
 

Po Mszy św. procesja ze świecami  i błog. sakramentalne. 
 

Dzień szczególnego duchowego wsparcia dla narodu ukraińskiego 

Środa (14 IX) – święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
 

  7.00 – 8.00: adoracja Pana Jezusa (7.00 – 7.30: adoracja w ciszy)   
             7.00 – 7.55: spowiedź św., 7.30 - różaniec 
  M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. O pokój na świecie. 

Czwartek (15 IX) – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej    
 

     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 + siostrzeńca Marcina Mnich. 

 

 

Piątek (16 IX) – śś. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa                                     

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30) 
            16.00 – 16.25: spowiedź św.  
 M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za + Juliana Uryga (od syna Zdzisława z rodziną). 
 
 

              17.30 – 17.55: spowiedź św. i  różaniec                                                                          
M.: 18.00 – za + żonę Alicję Adamską (w 5. r. śm.),  
                                                          oraz ++ z rodzin Staniszewskich i Adamskich. 
 

Dekanalne spotkanie młodzieży: Malnia, godz.  20.00 – 21.30                

 

Sobota (17 IX) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny            

             7.30 – 7.55: spowiedź św. i  różaniec   
M.: 8.00 – za + męża Adolfa Nowak (w 7. r. śm.), jego ++ rodziców, rodzeństwo,        

                                       opiekunów Klarę i Franciszka Grel oraz dusze w cz. c. 
 

                 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 – do Bożej Opatrzności w int. Joanny Jendrusch, z podz. za o. łaski,  
                         z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
 

 

XXV Niedziela Zwykła – 18 IX 2022          (3. niedziela miesiąca – niedziela młodzieży)    

           7.30 – 7.55: spowiedź św. i różaniec, 7.45 – wprow. do rozważania Ewangelii                 
M.:  8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
          

           10.00 – 10.25: spowiedź św., 10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. rodziny Barbary i Józefa Wojtala, z podz. za o. łaski,  
                   z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   

Odpust w Malnii. Suma o godz. 11.00, nieszpory odpustowe o godz. 15.00. 
 

 

Na wesoło:  - Nie jestem zazdrosna, ale nie chce, żebyś rozglądał się na prawo i lewo – 
       mówi żona do męża. 
  - Kobiet, przechodzimy przez ulicę – tłumaczy się mąż. 
           - Nie interesuje mnie to – odpowiada żona.   

 

"Nauczyliśmy się fruwać jak ptaki, pływać jak ryby, 
ale nie nauczyliśmy się żyć jak bracia". (Martin Luther King) 
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