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

XXV Niedziela Zwykła – Zachowując przykazania miłości Boga i bliźniego 
zasługujemy na życie wieczne” 

 

Słowo Boże: Am 8,4-7; 1 Tym 2,1-8; Łk 16,1-13 
 

Czy Ewangelia zawiera pochwałę ewidentnej 
krzywdy zadanej bogatemu człowiekowi? Pokrzywdzony 
chwali swego rządcę, że w sytuacji wypowiedzenia mu 
pracy postąpił roztropnie. Jakoś dziwnie nieuczciwość rząd-
cy nazwana jest roztropnością! Rządca zabiera bogatemu, 
świadczy ulgę jego dłużnikom, zyskując ich życzliwość. 

Z Jezusowego komentarza wynika, że z myślą o zasługiwaniu przed Bogiem, człowiek jako 
rządca tego, co mu Bóg powierzył, potrzebuje tak właśnie roztropnie inwestować. Ma nie 
tylko strzec się krzywdy bliźniego, zabierając albo zatrzymując dobro mu należne. Powi-
nien też zabiegać o pozyskiwanie przyjaciół. W jaki sposób? Niegodziwą mamoną! Rządca 
mógł ją pozyskać dla siebie, ale zrobił inaczej. Zamiast uczynić zeń cel, użył jej jako narzę-
dzia. Człowiekowi nie godzi się bowiem służyć mamonie. W tym znaczeniu jakakolwiek 
kwota pieniędzy jest niegodziwa, to znaczy niegodna tego, by człowiek jej służył. W Ewan-
gelii nie ma przeto pochwały nieuczciwości rządcy. Rozbrzmiewa chwała jego właściwe-
go zachowania, postępowania z mamoną. Człowiek bowiem krzywdzi nade wszystko 
siebie samego, gdy służy mamonie. Dlaczego? Ponieważ z całą pewnością godzi się słu-
żyć Bogu, a „nie możemy służyć Bogu i mamonie”. 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 odpust w Malnii. Suma o 11.00, nieszpory o 15.00. 
2. W poniedziałek zapraszam do pracy fizycznej (demontaż płyty chodnikowej, koszenie 

trawy, wożenie taczką ziemi), od godz. 8.00. 
3. We wtorek, o godz. 19.30, spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  
    Proszę zgłosić Radnym sprawy, którymi należałoby się zająć. 
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 
    18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży (zapraszam, bez przymusu, 
                                                                  młodzież będącą „przed” i „po” bierzmowaniu). 
      18.45 – 19.30 – spotkanie z kandydatami do bierzmowania (Grupa II – klasa VII) 
5. Spowiedź św. : zasadniczo 30 min. przed Mszą św.    
6. W sobotę, od godz. 17.00 – 17.45:  adoracja Pana Jezusa.  
7. Kolekty:  18 września – na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków 
                   25 września – na potrzeby parafialne 
   11 września: na Wydział Teologiczny w Opolu – zebrano 375 zł. 
                                         „Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary.  

 

Podziękowania:1. Mężczyznom, którzy pracowali przy układaniu płyt chodnikowych. 
      Byli to: Piotr Trzerwa, Dawid Gala, Tadeusz Bandzerewicz i Hubert Sznajder. 
      Annie Wolskiej za kawę i ciasto. 
2. Wszystkim dbającym o zakrystię i kwiaty w kościele oraz o otoczenie kościoła. 
3. Za przeprowadzenie generalnego remontu kapliczki i dzwonnicy św. Anny  
i św. Jana Nepomucena przy ul. Kamiennej, którą opiekuje się rodzina Chudalla.  
Wymieniono ołtarz, okna, drzwi, dach i okapy. Pomalowano w środku i na zewnątrz.  
Nad całością prac czuwali: Joanna i Paweł Chudalla oraz Józef Malkusz. 
Remontowali: Damian Ofiera, Dariusz Kloc, Marian i Rafał Wojtala. 
Granitowy ołtarz i parapety okienne, ofiarował Norbert Piętka.  
Finansowo remont wsparli: rodzina Ataman, Elżbieta i Józef Malkusz, Elżbieta i Wiktor 
Warwas, Anna Wolska, Waltrauda Wicher, Anna i Franz Fiolka z Niemiec, Józef Psik,  
Joanna i Paweł Chudalla, Jan Witek i Urszula Hamerla. 
 

Kalendarium na wrzesień 2022: 
20. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej  (g. 19.30)     23. Dzień ku czci św. o. Pio. 

 

W dniach 30 września - 2 października (piątek-niedziela) w Domu Pielgrzyma na 
Górze św. Anny odbędzie się spotkanie młodzieży pt. „Ławka Go!” (rozpoczęcie w pią-
tek o 18.00, zakończenie w niedzielę ok. 14.00). Wydarzenie jest adresowane do uczniów 
szkół średnich i studentów. Koszt: 160 zł (bez obiadu w niedzielę) lub 180 zł (z niedzielnym 
obiadem). Szczegóły i zapisy (do 27 września) na stronie www.lawka.org.  
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie ‐ Karłubcu   

 

Biuletyn przeznaczony do użytku wewnętrznego          

 
 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 30. (Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70; 
     Wierzbowa 33, 34, 36)  

za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

18 – 24 września 31. Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29;  18. 
Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   

25 – 1 października 32. Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36;  9, 11, 15.  
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Złota myśl tygodnia: „Co my zostawimy przyszłym pokoleniom? – to pytanie w poczuciu     
            odpowiedzialności przed Bogiem stawiam sobie i Wam”.          bp Paweł Stobrawa 
 

 

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. 
    

 

Poniedziałek (19 IX) – dzień powszedni 
                   

             17.30 – 17.55: spowiedź św. i różaniec   
M.: 18.00 – za + Elżbietę Wojtala. 
 

 

Wtorek (20 IX) – śś. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera,  
                            Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 

 

             17.30 – 17.55: spowiedź św. i różaniec   
M.: 18.00 – za ++ Ludwikę i Jana Kołodziej (od córki Zofii z rodziną). 

19.30 - spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
 

 

Środa (21 IX) – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 
 

   7.00 – 7.55: spowiedź św., 7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za ++ żonę Wandę Blania, syna Aleksandra, rodziców Magdalenę i Józefa,       

           ojca Mariana, siostrę Monikę, 3 szwagrów, dziadków i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Czwartek (22 IX) – dzień powszedni    
 

     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 ++ Jadwigę i Tadeusza Kasiura. 

 

 
 

Na wesoło:  Małżeńskie rozmowy: 
     - Co będziesz robił jutro? – pyta żona. 
 - Nic – odpowiada mąż. 
     - Przecież dzisiaj nic nie robiłeś – bulwersuje się żona. 
 - Ale nie skończyłem – tłumaczy mąż. 
 

Piątek (23 IX) – św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera                                       

       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                 

 

                                 17.30 – 17.55: spowiedź św. i różaniec   
18.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych: 

1) w int. Papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja i biskupa Rudolfa, 
2) za ++ ks. prałata Franciszka Duszę), ks. prob. Józefa Skowronka,  
     ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  
3) za ++ s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek,  
     s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch, 
4) w int. dobrodziejów naszej parafii,   
5) w intencji pracujących za granicą,    
6) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach,   

7) o pokój na świecie,  
8) za uchodźców i prześladowanych za wiarę,   
9) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego,   
10) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii,   
11) za seniorów i emerytów, 
12) za wszystkich chorych i cierpiących,  
13) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda,   
14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach). 

 

Spotkanie z kandydatami do bierzmowania (Grupa II - klasa VII)                

 

Sobota (24 IX) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny            

             7.30 – 7.55: spowiedź św. i  różaniec   
M.: 8.00 – za + Natalię Klima. 
 

                 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 ojca i dziadka Teodora Chudala (w 2. r. śmierci),  
++ rodziców Jadwigę i Józefa Chudala, ojca Augustyna Wiktor, ++ z pokrewieństwa.  
 

 

XXVI Niedziela Zwykła – 25 IX 2022          (4. niedziela miesiąca – niedziela rodzin)    

           7.30 – 7.55: spowiedź św. i różaniec, 7.45 – wprow. do rozważania Ewangelii                 
M.:  8.00 – za ++ Elżbietę Suszka, Augustyna i Gertrudę Suszka oraz dusze w cz. c. 
          

           10.00 – 10.25: spowiedź św., 10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ rodziców Małgorzatę i Józefa Grobosz, siostrę Grażynę,  
                                                    ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

Odpust w Poznowicach. Suma o godz. 11.00, nieszpory odpustowe o godz. 14.00. 
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