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  P r o g r a m  d u s z p a s t e r s k i  n a  2 0 1 7  r . :  „ I d ź c i e  i  g ł o ś c i e ”  
 

XIX Niedziela Okresu Zwykłego - „Czemu zwątpiłeś…” 

I czyt.: 1 Krl 19,9-13 ;  II czyt.: Rz 9,1-5; Ewangelia: Mt 14,22-33           

 
 

 „Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na 
drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na 
górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź 
zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr 
był przeciwny”. 
Czyż ta łódź w ciemnościach - targana wiatrem i falami - nie jest obra-
zem życia każdego z nas? Czyż i nie my zmierzamy w łodzi naszego 

życia po burzliwym morzu tego świata na drugi brzeg? 
Czyż nie rodzą się w nas wątpliwości, gdy dopada nas nieuleczalna choroba, przygniata 
starość, samotność, czająca się śmierć? Czy nie wydaje się nam wtedy, że Pan nas 
opuścił? Nasza wiara jest krucha. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że się poddamy w 
trudnych chwilach. Toniemy wówczas w naszych troskach i wątpliwościach, coraz mniej 
w nas nadziei na Bożą pomoc. 
To zrozumiałe, że Piotr zaczął tonąć właśnie w momencie, gdy uświadomił sobie, z czym 
chciał się zmierzyć. Jednakże tam, gdzie nie miał się już czego chwycić, zawołał z wielką 
ufnością: „Panie, ratuj!” I Pan wyciągnął rękę, by go uratować z topieli. Ale ten, na które-
go wierze miał oprzeć się Kościół, usłyszał wyrzut: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?” 
Nauczyliśmy się polegać jedynie na własnych siłach albo polisach ubezpieczeniowych, 
na tym, co da się uchwycić lub obliczyć. Kto wie, czy nasza wiara nie jest właśnie dlate-
go taka krucha, że boimy się stracić pewny grunt pod nogami. Spójrzmy jednak na Pio-
tra: zaczął tonąć, gdy oderwał wzrok od Pana i spojrzał na siebie. A to znaczy, że dopóki 
wpatrujemy się w Pana, Jemu bezwarunkowo ufamy, dopóty nic nam nie grozi. Wtedy 
niesie nas nasza wiara.     ks. Adam Kalbarczyk 

 
 

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 w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim uroczystości odpustowe.  
Suma o godz. 11.00, a nabożeństwo Fatimskie o godz. 15.00. 
W naszej parafii dzisiaj nieszporów nie będzie. 

2. 41. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę wyruszy z Opola, Głubczyc i Racibo-
rza 14. sierpnia 2017 r. Dzień wcześniej (13. sierpnia) z Nysy, zaś 15. sierpnia  
z Kluczborka. Na Jasną Górę dotrze w sobotę 19. sierpnia (Msza św. o godz. 11.00). 
Biskup Opolski serdecznie zaprasza do podjęcia trudu i radości pielgrzymowania na 
Jasną Górę. Niech będzie to dla pielgrzymów czas słuchania i rozważania słowa Boże-
go, czas wytrwałej modlitwy i przemiany serc, czas wzajemnego ubogacania siebie  
i tworzenia wspólnoty Kościoła. Strona internetowa: www.pielgrzymka-opolska.pl 

Wzorem poprzednich lat, Grupa niemodlińska i Grupa otmuchowska przybędą 
do naszej parafii 14. sierpnia (poniedziałek) ok. godz. 17.00.  
Kapłani przewodnicy, w imieniu pielgrzymów, proszą o przyjęcie ich na nocleg. 
15. sierpnia (wtorek), o godz. 7.00 pielgrzymi wyruszą w dalszą drogę.  
Będzie można dołączyć do pielgrzymujących (choćby na jeden dzień).  
3. We wtorek Uroczystość Wniebowzięcia NMP (święto nakazane).  
  Msze św.: w poniedziałek (wigilia uroczystości) o godz. 18.00,  
  we wtorek o godz. 8.00 i 10.30. Po Mszach św. błogosławieństwo ziół i kwiatów. 
  W tym dniu nieszporów w naszej parafii nie będzie. 
  O godz. 16.00, rozpocznie się „Festyn letni” na skwerku przy ulicy Bagiennej.  
  Zapraszamy do wspólnego świętowania. 
4. W Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie, we wtorek, uroczystość   
  odpustowa. Suma o godz. 11.00, nieszpory o godz. 16.30.  
  Zachęcam do udania się na uroczystość odpustową do naszego kościoła-matki. 
5. Spowiedź św.: 30 min. przed Mszą św., a w sobotę wieczorem od 17.00 do 17.30. 
6. Kolekta:  13. i 20. sierpnia – na wydatki parafialne 
                   15. sierpnia – Wydział Teologiczny w Opolu 
7. Serdecznie dziękuję za skoszenie trawy i inne wykonane prace w kościele. 
8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. 
9. Wspólnota parafialna dziękuje Rejonowi 6.  za pełnienie dyżuru w minionym tygodniu.      
    W tym tygodniu dyżur pełni Rejon 7. 
 

 

 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

9/2017: Adam Jagodziński, zam. Gogolin i Małgorzata Kowalik, zam. Lubań 
(dni zapowiedzi: 30.07 – 06.08 – 13.08.2017 r.) 
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13. VIII 2017 r. 

 

   
 

Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   

w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 

Rejon Mieszkańcy ulic 

13 – 19. sierpnia 7. Nowa: 15, 17, 19, 23, 25;    54, 56, 58, 60, 62. 

20 – 26. sierpnia 8(9). Nowa: 27, 31, 33, 37, 39, 43;      64. 

27 – 02. września 10. Pasieczna: 3, 9, 11, 13, 17;     8, 10, 12, 14. 

Sprzątanie kościoła w poniedziałek o godz. *16.00 i w sobotę o godz.9.00. 
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Złota myśl tygodnia: „Wiara jest odważnym, ryzykownym krokiem naszej wolności  
                 poza ciasny krąg tego, co jest zagwarantowane dowodami”.  (ks. Tomáš Halík). 

 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Adama i Kazimierę Harlos i ++ z obu stron. 
                                  
 

        19.30 – 19.55: spowiedź św. 
       *20.00 – różaniec fatimski  
         20.30 – modlitwa do MB Fatimskiej, procesja ze świecami wokół kościoła 

                        i błog. sakramentalne. 
 

 

 

XIX Niedziela Zwykła - 13. VIII 2017r.     (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                  
                 
 

        7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M.: 8.00 – za ++ rodziców Martinę i Joachima Marcinek,  
                 Reginę i Ryszarda Wicher. 
 
 

      10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M: 10.30 – za + Otylię Parucha (w rocznicę śmierci). 
                                            
 

                        *W naszym kościele nieszporów nie będzie. 
Odpust w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim: 

11.00 - suma odpustowa (przewodniczy Ks. Abp Alfons Nossol) 
15.00 - uroczyste nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej  

z procesją do Sanktuarium św. Jacka  
 

 

Poniedziałek (14. VIII) – św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męczennika                                          

M.: *8.00 – za parafian. 
                          

Wigilia Uroczystości Wniebowzięcia NMP 
 

M.: 18.00 – za ++ z rodzin Dura i Śniatała. 
      

    *20.00 – nabożeństwo z udziałem pielgrzymów udających się na Jasną Górę 
 

               (15 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa rozlegną się dzwony)             

 

Wtorek (15. VIII) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
                        

(odpust w Parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie) 
        

 

  M.:  8.00 – w int. Róży Różańcowej Jolanty Weinert z podz. za o. łaski  
                z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wniebowziętej. 
                Za zmarłych członków Róży.    

Błogosławieństwo ziół i kwiatów 
 

M: 10.30 – za + męża i ojca Winfryda Brysz (w 2. rocznicę śmierci). 
Błogosławieństwo ziół i kwiatów 

 

 

 

    * W naszym kościele nieszporów nie będzie 
     Nieszpory odpustowe w kościele Wniebowzięcia NMP w K-Otmęcie o godz. 16.30.  

 

 
 

Środa (16. VIII) – dzień powszedni 

M.: *8.00 – za parafian. 
 

 

Czwartek (17. VIII) – św. Jacka, prezbitera,  
                                  głównego patrona Metropolii Górnośląskiej 
 

      17.30 – różaniec w intencji naszych rodzin, za dzieci, młodzież, rodziców,  
nauczycieli i wychowawców, za papieża Franciszka, za pielgrzymów, 
za kapłanów i siostry zakonne,  o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  

           w intencji Diecezjalnego Dzieła  Modlitwy (w intencji kapłanów) „Oremus”. 

M.: 18.00 – za + Elżbietę Ikas (w 1. rocznice śmierci). 
 

 

Piątek (18. VIII) – dzień powszedni                              

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  

M.: 18.00 – za + ojca Bernarda Gabrielczyk,  
                   rodziców Edeltraudę i Konrada Gajda, ++ dziadków i pokrewieństwo. 
 

 

 

Sobota (19. VIII) – dzień powszedni      

 

     *10.00 – Msza św. ślubna: Tomasz Böse i Ewelina Wolska  
 

 

     17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa  
          17.00 – 17.30: adoracja w ciszy i spowiedź św. 
         17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
         17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne        
         17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M.: 18.00 – za + mamę Marię Wieczorek (w 1. rocznicę śmierci), 
                 za + ojca Leona, + brata Martina, ++ z rodzin Wieczorek i Zylla. 
 

 

 

XX Niedziela Zwykła - 20. VIII 2017r.      
                 
 

        7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M.: 8.00 – za + ojca Karola Bachem i ++ z pokrewieństwa Bachem i Jucha. 
 
 

      10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M: 10.30 – za ++ rodziców Józefę i Eryka, + siostrzeńca Tomka, 
                ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

                                                            
 

                        15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwo sakramentalne. 
 

 

Papież Franciszek o Miłosierdziu: „Pragnienie bycia blisko Chrystusa wymaga, by stać 
się bliźnim wobec braci, gdyż nic nie jest bardziej miłe Ojcu od konkretnego znaku miło-
sierdzia” (MM 16). 

Można być znużonym kolejnymi zbiórkami na rzecz ofiar klęsk żywiołowych. 
Gdyby jednak nam się stała tragedia, jak wielką ulgą byłaby świadomość, że tysiące  
ludzi o nas pomyślały i okazały nam wsparcie… 
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