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

XXXII Niedziela Zwykła – Świętowanie Dnia Pańskiego jest świadectwem nadziei 
na życie wieczne (Dies Domini, 75) 

 

Słowo Boże: 2 Mach 7,1-14; 2 Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38   

 Wielu chrześcijan – jak wynika z badań socjologicznych 
– niedowierza w swoje zmartwychwstanie, czyli Boże wskrze-
szenie nas z martwych. (…) Pan Jezus zwraca nam uwagę na 
to, że prawda o naszym zmartwychwstaniu domaga się rezygna-

cji z czysto ludzkiego oglądu rzeczywistości, ponieważ chodzi o zupełnie inny świat. 
Gdy dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, uczestnicy zmartwychwstania w świe-
cie przyszłym „ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mo-
gą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi”.  

W ten sposób Jezus daje nam do zrozumienia, że ów przyszły świat znamionuje 
nade wszystko niemożliwość umierania. (…) W takiej perspektywie zyskują na znaczeniu 
słowa św. Pawła. Apostoł mobilizuje nas do wierności Bogu – najpierw dlatego, abyśmy 
byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. A nade wszystko dlatego, że wierny jest Pan, 
który umocni nas i ustrzeże od złego. Wierność Bogu i Jego Prawu jest więc nam uka-
zana jako nasz wkład w zmartwychwstanie. W naszej modlitwie za zmarłych prośmy 
więc Pana, by przebaczył im wszelką niewierność, i wołajmy doń stale: dopomóż nam, 
Boże, trwać wiernie przy Tobie!  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 o godz. 15.00 wypominki modlitewne i różaniec za zmarłych. 
    Do 8 listopada będą czytane tzw. „wypominki modlitewne”.  
2. Osoby, które chciałyby pomóc w pracy w kościele lub wokół kościoła, proszę wcześniej  

o kontakt. W poniedziałek zapraszam od godz. 8.00 do pracy fizycznej (przebudowa doj-
ścia do salki i placu przed grotą).  

3. W poniedziałek (w salce) katecheza dorosłych: 18.45 – 19.30. 

4. W czwartek o godz. 16.00 w kościele modlitwa do św. Marcina i orszak „świętych”     
    po  ulicach parafii z lampionami za św. Marcinem. Po orszaku spotkanie przy ognisku      
    (będą rogale i kiełbaski). Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. 
5. W piątek przypada Rocznica Odzyskania Niepodległości. 
    Msza św. za Ojczyznę o godz. 9.00. 
    O godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Pana Jezusa (do 15.30). 

Dla dobra duchowego wiernych, biskup opolski Andrzej Czaja udziela wszystkim diece-
zjanom oraz wiernym przebywającym na terenie diecezji opolskiej w dniu 11 listopada 
2022 r. dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.  

6. W czwartek zamontowano w kościele wyświetlacz tekstów i obrazów.  
    Koszt inwestycji to ponad 16.000 zł. (Faktura do zapłaty będzie w tym tygodniu). 
7. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2023 rok. 
8. Kolekty:  6 listopada – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne. 
                   13 listopada - na potrzeby parafialne  
    Zbiórka do puszki:   6 listopada – na opłatę za wodę i wywóz śmieci z cmentarza 
                                   13 listopada – na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.  
  Od 2008 r., zgodnie z decyzję KEP, druga niedziela listopada jest obchodzona w Kościele 

w Polsce jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Modlitwą i pomocą 
materialną będziemy chcieli wspomóc mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy. 

   „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary.  
9. Serdeczne podziękowanie dla  pracujących w minionym tygodniu przy budowie  

chodnika. Byli to: Antoni Wicher, Tadeusz Bandzerewicz, Hubert Sznajder, Jan Duczek, 
   Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Tutak, Dawid Gala, Zygmunt Łątka, Anna Wolska. Ukła-

danie chodnika jest już zakończone. Śmiem twierdzić, że żadna firma nie zrobiłaby tego 
lepiej. Słowa uznania!    Trzeba jeszcze przebudować dojście do salki i plac przed grotą. 

           Dziękuję Adamowi i Ricie Ficek za skoszenie trawy wokół kościoła. 
 
 

Na wesoło: - Dzień dobry, chciałbym zgłosić zaginięcie żony. Wyjechała na zakupy i do tej 
pory nie wróciła.- Jakiego jest wzrostu? - Nie wiem dokładnie. Niska raczej.  

 - Kolor oczu? - W sumie nie wiem.    - Kolor włosów? - Ciężko powiedzieć, ciągle farbuje. 
- W co była ubrana? - Nie zwróciłem uwagi.  
- Pojechała samochodem? - Tak.    - Jakim?  
- Czarny Chrysler 300c, sedan, silnik 6.1 HEMI, wersja SRT8, skórzana tapicerka… 

 
 
 
 
 

Nr 45 
 
 

6 XI 2022 

 
 
 

INFORMATOR PARAFIALNY 
 

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

 

Biuletyn przeznaczony do użytku wewnętrznego          

 
 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 37. (Sosnowa 17, 23;   4, 12, 18;   Lipowa  1, 7, 11, 15) 
za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

6 – 12 listopada 38. Krapkowicka  68, 68a, 70, 74;    
                       87/1,  87/2,  87/3,  87/4,  89. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   
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Złota myśl tygodnia: „Nigdy nie myślę, że śmierć może zniweczyć moje plany, ale zawsze  
         postępuję tak, jakby to, co robię, było ostatnią rzeczą w moim życiu”.  (św. Jan Bosko) 
 

 

M.: 18.00 – za ++ Elżbietę Suszka, jej ++ rodziców, rodziców Jana i Jadwigę Maj,  
                                                Piotra i Elżbietę Sczakiel i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

XXXII Niedziela Zwykła – 6 XI 2022        (1. niedziela miesiąca – adoracyjna) 
 

         7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP       
         7.30 – 7.55: spowiedź św.,  7.45 – wprow. do rozważania Ew.  
M.:  8.00 – za + Larysę Kutz (w 1. r. śm.), 
                                  jej + męża Reinholda i ++ z pokrew. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

                                10.00 – 10.25: spowiedź św.,  10.15 – wprowadzenie do rozważania Ew.  
M: 10.30 – do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
                  w int. Urszuli Smiatek (z ok. 70 Urodzin), z podz. za o. łaski, z prośbą   

             o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny.  (Te Deum) 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

 

     15.00 – wypominki i różaniec za zmarłych oraz błog. sakramentalne  
    

 

Poniedziałek (7 XI) – dzień powszedni                  
 

             17.00 – 17.25: spowiedź św.,  
            17.30 – wypominki i różaniec za zmarłych   
M.: 18.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 

18.45 – 19.30: katecheza dorosłych (w salce).  
 

 

Wtorek (8 XI) – dzień powszedni 

 

              17.00 – 17.25: spowiedź św.,  
             17.30 – wypominki i różaniec za zmarłych   
M.: 18.00 – za ++ ciocię Annę Kondziela, wujka Jana i krewnych z rodziny. 
 

 

Środa (9 XI) – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
 

   7.30 – 7.55: spowiedź św.,  
              7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Stefanię Grzegorzek (1 - od Józefa i Jadwigi Garbacz). 

 

 

Czwartek (10 XI) – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 
 
 

 

*16.00 – modlitwa w kościele  
                   i orszak z lampionami za św. Marcinem.   
 
 
 

      Po orszaku nagrodzenie osób przebranych za świętych 
     i spotkanie przy ognisku (będą słodkie rogale i kiełbaski).  
 
 
 
 

 
 

            17.30 – różaniec: za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,  
  kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej  
              z naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”  (modlących się w int. kapłanów)     

 

M.: 18.00 – ……………………………………………..………. (intencja wolna). 
Po Mszy św. katecheza  chrzcielna 

 

 

Piątek (11 XI) – św. Marcina z Tour, biskupa 
       

        8.30 – 8.55: spowiedź św.,  
M.: *9.00 – w intencji naszej Ojczyzny, o ducha mądrości  
                  dla rządzących, o łaskę wierności Bogu i Kościołowi   
                  dla wszystkich obywateli.     (Te Deum) 
 

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
                                       (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30) 
        17.30 – 17.55: spowiedź św., 17.30 – różaniec   
M.: 18.00 – za ++ rodziców Ryszarda i Paulinę Tkotz, krewnych 

                                                i ++ z rodziny Prusko oraz dusze w czyśćcu cierpiące.                

 

Sobota (12 XI) – św. Jozafata, biskupa i męczennika            

             7.30 – 7.55: spowiedź św. i  różaniec   
M.: 8.00 – za + Stefanię Grzegorzek (2 – od Marii Pajor z Ujanowic). 
     

                 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 + mamę Wiktorię Orłowską, ++ dziadków z obu stron,  
                          rodziców Annę i Edwarda Herok oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

 

 XXXIII Niedziela Zwykła – 13 XI 2022        (2. niedziela miesiąca –  
                                                           odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                   

                  7.30 – 7.55: spowiedź św.,   
                7.45 – wprowadzenie do rozważania Ew.  
M.:  8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 
          

                10.00 – 10.25: spowiedź św.,   
                                        10.15 – wprowadzenie do rozważania Ew.  
M: 10.30 – w int. dzieci, które dzisiaj przyjmą chrzest św.,  
                  Elizy Anny i Leny Hiacynty Zachoń, z prośbą o opiekę Aniołów Stróżów 
                  i Matki Bożej oraz Boże błogosławieństwo dla dzieci i rodziców.  

Po Mszy św. katecheza i chrzest św. 
 

      15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne  
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