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

Uroczystośc Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata –  
Królestwo Chrystusa przychodzi do nas  
podczas każdej Eucharystii (KKK 2816) 

Słowo Boże: 2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43   
 
 

Z odczytywanego fragmentu Ewangelii św. Łukasza wy-
nika, że ów Król żydowski objawił ostatecznie swą moc dopiero 
jako rozpięty na krzyżu. Okazuje się, że nie są Go w stanie poru-

szyć największe nawet szyderstwa; ani te członków Wysokiej Rady, którzy drwiąco mówili: 
„Innych wybawiał, niechże teraz sam siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem”. Ani żołnierskie 
kpiny „Jeśli Ty jesteś Królem Żydowskim, wybaw sam siebie”, ani urągania złoczyńcy „Czy 
Ty jesteś Mesjaszem? Wybaw siebie i nas”. Króla Wszechświata porusza natomiast ludzka 
skrucha, pełna szczerości. Kiedy słyszy „My przecież sprawiedliwie odbieramy słuszną 
karę za nasze uczynki” oraz pokorną prośbę „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa” składa dobremu łotrowi obietnicę: „dziś ze Mną będziesz w raju”.  
Tym samym objawia nam wszystkim, że Jego Królewskie władanie nie polega na podboju 
ludów, lecz na obdarowywaniu nas nowym życiem.  

Dlatego Matka – Kościół wzywa nas słowami Psalmisty: „Idźmy z radością na spo-
tkanie Pana”. Jednak Jego Królestwo staje się naszym udziałem dopiero pod jednym wa-
runkiem. Okazuje się, że nie można przeżywać spotkania z Panem jedynie jak ów lud na 
Kalwarii, który stał i patrzył. Tak przeżywana liturgia Najświętszej Ofiary nie może przyno-
sić oczekiwanego owocu. Doświadcza się rzeczywistości Królestwa Bożego tylko wów-
czas, gdy Jezusa gości się w swoim sercu. Im więcej miejsca dla Jezusa w naszym życiu, 
tym więcej doświadczania Królestwa Bożego! A ono jest pełne prawdy i życia, sprawiedli-
wości i pokoju. Niech smak Królestwa będzie tęsknotą i radością duszy każdego z nas. 

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 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Kończy się Rok jubileuszowy  
w diecezji (50 – lecie istnienia). Po Mszy św. parafialne zakończenie tego Roku. 

   Dzisiaj nie będzie o godz. 15.00 nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
2. W poniedziałek zapraszam od godz. 9.00 – 13.00 (z przerwą na kawę), do pracy fizycz-

nej przy kościele (przebudowa placu przed grotą).  
  Osoby, które chciałyby pomóc w pracy w kościele lub wokół kościoła w innym terminie, 

proszę wcześniej o kontakt. 
3. W ten poniedziałek nie będzie katechezy dorosłych. 
4. W piątek: 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia 
             15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dla dzieci klas IV 
             16.30 – nabożeństwo pokutne dla wszystkich dzieci,  
                                                        później spowiedź św. dzieci klas V i VI. 
             17.15 – 17.55: spowiedź św. młodzieży i dorosłych 
            18.45 – 19.30: spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa II – klasa VII). 
5. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2023 rok. 
6. Kolekty: 20 i 27. listopada - na potrzeby parafialne  
    Zbiórka do puszki: 20 listopada – na remont katedry opolskiej.  
   „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary i wpłaty na konto parafialne.  
   13 listopada – złożyliście 1.984 zł plus 2 Euro (kolekta) oraz 943 zł (puszka).  
   Całość została przekazana na pomoc Ukrainie. 
7. Dziękuję osobom, które złożyły ofiarę na renowację figurki św. Jana Nepomucena. 

Niech Święty Patron ma was w swojej opiece.  
   Dziękuję pracującym w minionym tygodniu przy przebudowie placu przed grotą.  
   Byli to: Antoni Wicher, Tadeusz Bandzerewicz, Hubert Sznajder, Jan Duczek  
               i Anna Wolska. 
 

Spotkanie z małżonkami w kryzysie. Po pandemicznej przerwie, formacyjno-modlitewne 
spotkanie dla małżonków w kryzysie odbędzie się w niedzielę 11 grudnia o godz. 14.00  
w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. 

Spotkanie z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych. Doroczne spotkanie 
Biskupa Opolskiego z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych odbędzie się 
w niedzielę 18 grudnia o godz. 14.00 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie ‐ Karłubcu   

 

Biuletyn przeznaczony do użytku wewnętrznego          

 
 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 39. (Krapkowicka  78, 84, 88, 88a, 94) 
za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

20 – 26 listopada 40. Krapkowicka  93, 95, 97, 101, 103, 103a, 107,  
                                                109, 111, 113. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   
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Złota myśl tygodnia: „W naszej codzienności dbajmy o to, aby sercem szlachetnym i dobrym 
przyjmować Jezusa, wsłuchiwać się w Jego słowo i nauczanie Kościoła”.   bp Andrzej Czaja 
 

 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Adelajdę i Karola Bachem, Jadwigę i Antoniego Wojtala,        
                                                                   ++ z pokrewieństwa Bachem i Wojtala. 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 20 XI 2022 
Zakończenie obchodów Jubileuszu 50–lecia Diecezji 

                                (3. niedziela miesiąca – niedziela młodzieży)                   

                  7.30 – 7.55: spowiedź św.,   
                7.45 – wprowadzenie do rozważania Ew.  
M.:  8.00 – za + męża Herberta Mnich (w miesiąc po śmierci). 

Adoracja Pana Jezusa i modlitwa za Diecezję 
 
          

                10.00 – 10.25: spowiedź św.,   
               10.15 – wprowadzenie do rozważania Ew.  
M: 10.30 – za ++ rodziców Różę i Ryszarda Placzek, ich ++ rodziców i rodzeństwo. 

Adoracja Pana Jezusa i modlitwa za Diecezję 
 *Dzisiaj nabożeństwa o godz. 15.00 nie będzie. (ks. prob. wyjeżdża na rekolekcje) 
    

 

Poniedziałek (21 XI) – wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny                  
 

  *Msza św. poza parafią 
 

 

Wtorek (22 XI) – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

 

              *Msza św. poza parafią 
 

 

Środa (23 XI) – dzień ku czci św. o. Pio 
                  

 

                         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, s. Anzelmę Cebula,  
              s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch, 
3) w int. dobrodziejów naszej parafii,  4) w intencji pracujących za granicą,    

5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach,  6) o pokój na świecie,  
7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę,   
8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego,   
9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii,   
10) w int. dzieci i młodzieży z prośbą o Boże błog.  
11) za wszystkich chorych i cierpiących, 
12) za + Erikę Kulik (od sąsiadów),  
13) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda,   
14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach). 
 

 

Czwartek (24 XI) – śś. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy 
 

            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 – za + Elżbietę Malkusz (od Róż Różańcowych). 
 

 

Piątek (25 XI) – dzień powszedni 
       

         15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30) 
 15.45 - nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas IV 
 16.30 - nabożeństwo pokutne (dla wszystkich dzieci) i spowiedź św. dzieci klas V-VI 
 17.15 – 17.55: spowiedź św. młodzieży i dorosłych  
         17.30 – różaniec  
 M.: 18.00 – …………………………………………………… (intencja wolna). 
 

 18.45 – 19.30: spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa II – klasa VII)                

 

Sobota (26 XI) – dzień powszedni         
             7.30 – 7.55: spowiedź św. i  różaniec   
M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 

                 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 

R o z p o c z y n a  s i ę  n o w y  R o k  l i t u r g i c z n y  -  c y k l  A  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Chudalla, ich syna Teodora,  
                  Martę i Pawła Kipka, rodzeństwo i Anitę Nichtke. 

Pobłogosławienie opłatków wigilijnych i świec 
 

 

1. Niedziela Adwentu – 27 XI 2022                                                  

     7.30 – 7.55: spowiedź św.,  7.45 – wprow. do rozważania Ew.  
M.:  8.00 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski, z prośbą    
                  o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa  
                  dla Soni Gala (z ok. 50. Urodzin).  (Te Deum) 
 
          

  10.00 – 10.25: spowiedź św.,  10.15 – wprow. do rozważania Ew.  
M: 10.30 – w int. Chóru Parafialnego z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog.,  
                 oraz opiekę Matki Bożej i św. Cecylii. 
      15.00 – nieszpory adwentowe, błog. sakramentalne  
                                               i pobłogosławienie rodzinnych wieńców adwentowych. 

 

 

Na wesoło:  - Dlaczego wracasz tak późno do domu? – pyta żona męża. 
 - Wyszedłem z baru i spotkałem księdza. Powiedział, że zszedłem na złą drogę.  
   No to zwróciłem do knajpy… 
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