
Biuro Parafialne  
 

wtorek: 16.30 – 17.00 

czwartek: 16.30 – 17.00 

piątek: 8.00 – 8.30 

Biuro Parafialne: ul. Krapkowicka 102, 47-320 Gogolin, 

Telefon.: 77–466–66–72, kom.: 507–017–858,  e-mail: stasieko@interia.pl 

Numer konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 

                                                         EUR: 14 8884 0004 2001 0000 6930 0122 

             Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113 

  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 ”  
 

XXXIII Niedziela Okresu Zwykłego „Nadmiar mieć będziecie” 

I czyt.: Prz 31,10-31;  II czyt.: 1 Tes 5,1-6; Ewangelia: Mt 25,14-30          

 

 

  Popatrzmy na otaczający nas świat. Nasze oczy przyzwyczaiły 
się do mnóstwa kolorowych reklam, mniej lub bardziej próbujących 
przykuć naszą uwagę na ulicach, w Internecie, telewizji, radiu, prasie. 
Intuicyjnie przeczuwamy, że często za ładnym „opakowaniem” kryje się 
treść o wiele mniej atrakcyjna, niż mogłoby się to wydawać.  

Czego uczy nas Pismo Święte? Nie bądźmy jak reklamy! Od-
krywajmy nieustannie, że o jakości naszego życia decyduje to, co kryje 
się w naszych sercach, albo raczej należałoby stwierdzić: Ten, który się 
w nich kryje. Nie chodzi tutaj o to, by bać się Boga, ze względu na 

możliwą karę, albo co gorsza Jego gniew. Bojaźń Boża nie ma zbyt wiele wspólnego z 
lękiem przed niebezpiecznymi ludźmi, czy sytuacjami. Chodzi o pielęgnowanie w sercu 
głębokiego przeświadczenia o potędze, wszechmocy i władzy Boga.  
Takiego poczucia, które pomoże Mu jeszcze bardziej zaufać.   

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 nieszpory niedzielne  
   i błogosławieństwo sakramentalne.  

2. W czwartek, spotkanie kandydatów do  
    bierzmowania (Grupa III): godz. 18.45 - 19.30.  
3. W piątek o godz. 16.00 spotkanie dzieci  
    komunijnych (w salce). 
4. W piątek (ostatni piątek listopada), o godz. 16.30, nabożeństwo pokutne z udziałem 

wszystkich dzieci. Po nabożeństwie będzie spowiedź dzieci klas IV, V, VI i VII.  
5. Spowiedź św.: 30 min przed Mszą św., dodatkowo w sobotę od godz. 17.00 – 17.30. 
6. W zakrystii i w Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2018 r.  
7. Kolekty:  19. listopada - na potrzeby parafialne 
                   26  listopada – na remont organów. 

Zbiórka do puszki: 26. listopada – na remont katedry opolskiej. 

8. W środę rozpoczął się remont organów.  
    Chór jest niedostępny ze względu na prowadzone prace.  
9. Wspólnota parafialna dziękuje Rejonowi 24. za pełnienie dyżuru w minionym  
     tygodniu. W tym tygodniu dyżur pełni Rejon 25.  
 

 

10.  Wolne intencje Mszy św.  
     w listopadzie 2017r.: 

 

28 (wtorek) - 18.00 
29 (środa) – *8.00 
30 (czwartek) – 18.00 
 
 

 
 

Opowiadanie pt.: „Podpora”  
 

Wiotki pień drzewka w ogrodzie przywiązano do mocnego jesionowego pala. Służył 
drzewku jako podpora i pomagał, by mógł wzrastać prosto. Gdy wiatr zapraszał do tańca, dorasta-
jące drzewko poruszało swą coraz bujniejszą koroną, zaczynało się kołysać i krzyczało: 
- Zostaw mnie, proszę, dlaczego mnie tak sztywno trzymasz? Popatrz tylko, wszyscy kołyszą się  
z wiatrem. Dlaczego ja muszę stać nieruchomo? 
- Bo się złamiesz – odpowiadał nieugięcie drewniany pal. – Poza tym mógłbyś przyjąć brzydką 
pozycję, wyrosnąć na karłowate, pokrzywione drzewo. 
- Jesteś stary i zazdrosny. Zostaw mnie w spokoju! 
Młode drzewo ze wszystkich sił chciało się uwolnić, lecz stary słup opierał się zdecydowanie, 
twardziej i bardziej uparcie niż zwykle. 
Pewnego letniego wieczoru, zapowiadany przez gromy i błyskawice, nadciągnął huragan, któremu 
towarzyszyło ostre gradobicie. Szarpane wściekłymi szponami wiatru drzewko całe trzeszczało,  
a jego korona chwilami dotykała ziemi. Silniejsze porywy niemalże wyrywały go z korzeniami. 
- To już koniec – myślało drzewko. 
- Wytrwaj! – wykrzyknął stary pal. Zebrał wszystkie swe siły i stawił czoła nawałnicy.  

To była długa i wyczerpująca walka. Lecz w końcu drzewko ocalało, natomiast stary pal 
umarł, przełamany na dwa nędzne kikuty. 
Młode drzewo zrozumiało i zaczęło płakać. 
- Nie zostawiaj mnie! Nadal bardzo cię potrzebuję! 
Jego wołanie pozostało bez odpowiedzi. 
Kawałek pala pozostał przywiązany do pnia drzewka, tak jakby w ostatnim objęciu. 
Dzisiaj przechodnie patrzą ze zdziwieniem na mocne drzewo. W wietrzne dni wydaje się, że koły-
sze ono z czułością stary kawałek suchego drewna. 

 

Nr 47 

(445) 
 

19. XI 2017 r. 

 

   
 

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

w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 

Rejon Mieszkańcy ulic 

19 – 25. listopada 25. Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a,70, 72, 76. 

26 – 02. grudnia 26. Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24. 

03 – 09. grudnia 27. Sadowa 13, 15, 17, 19, 21. 

Sprzątanie kościoła w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o godz.9.00. 
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w grudniu 2017r.: 
  1 (piątek) – 16.30 
  6 (środa) - *7.00 
  9 (sobota) - *7.00 
10 (niedziela) – 9.15 



19. listopada 2017 r.                                             - 2 -                                                      Nr 47/445                                           
                               0 

Złota myśl tygodnia:  „Niech Ksiądz się  nie lęka, 
Pan Bóg i dobrzy ludzie na pewno Księdzu pomogą.  
Trzeba tylko trochę odwagi i umieć zaryzykować”.  (Ks. Prałat Franciszek Dusza). 

 

M.: 18.00 – w int. Hildegardy Nowickiej (z okazji 81. r. urodzin) z podz. 
                  za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Maryi.        (Te Deum) 
                  Za + męża Ryszarda. 

Po Mszy św.: katecheza przedchrzcielna 
 

 

XXXIII Niedziela Zwykła - 19. XI 2017r.  (niedziela młodzieży – ŚDM Panama 2019)    
                 

                     7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ rodziców Antoninę i Jana Wacławek i ++ z pokrewieństwa.                                                

 

                   10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. rocznego dziecka Łukasza Wawrzynek,  
                  w int. rodziców i chrzestnych, z podz. za o. łaski 
                  z prośbą o Boże błog. w rodzinie i opiekę Anioła Stróża. 

Błogosławieństwo rocznego dziecka      

     15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
 

 

Poniedziałek (20. XI) – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera    
M:  18.00 – za ++ Bronisławę i Karola Fuhl, syna Bernarda i ++ z rodziny.             

 

Wtorek (21. XI) – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

M.: 18.00 – w intencji Chóru naszej Parafii, Dyrygentki i Organistek       
   z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę i wstawiennictwo św. Cecylii. 
 

 

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

M.:  8.00 –za + Kazimierę Zabrzeńską (od Jana i Michała Augustyn z Tymowej - 7). 
 
 

 

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

17.30 – różaniec w intencji naszych rodzin, za dzieci, młodzież, rodziców,  
nauczycieli i wychowawców,  za papieża Franciszka,  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 – w intencjach zbiorowych: 
  1) w int. Papieża Franciszka  
  2) za ++ ks. proboszcza Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę,   
       ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,   
       s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik 
  3) w intencji pracujących za granicą 
  4) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
  5) o pokój na świecie 

  6) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
  7) za powołanych do życia konsekrowanego  
  8) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
  9) w intencji młodzieży z naszej parafii i pielgrzymów z Libanu 
10) ……………….…  (w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

 

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie) 
Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III): godz. 18.45 – 19.30 

 

 

Piątek (24. XI) – śś. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy                    

            15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  

       16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
       16.30 – nabożeństwo pokutne z udziałem wszystkich dzieci 
                    Po nabożeństwie spowiedź św. dzieci klas IV, V, VI i VII.                                             

M.: 18.00 – za + żonę Annę Makiola (w 4. R. śmierci), za ++ jej rodziców, 2 braci 
i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 
 

 

Sobota (25. XI) – dzień powszedni       

                       

M.:  8.00 – za parafian. 
 
 

          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 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i zdrowie  
                 w rodzinie Anny i Mieczysława Wolskich.  
 

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 26. XI 2017r.  (niedziela rodzin)    
                 

                     7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za parafian.                                                

 

                   10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + Jana Wójcik, ++ z rodzin Wójcik i Jaszkowic. 

Chrzest św. dzieci.     

     15.00 – nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
                                                                      i błogosławieństwo sakramentalne. 

 

 
 

Papież Franciszek o Miłosierdziu: „Jesteśmy powołani, aby rozwijać kulturę miłosier-
dzia w oparciu o odkrycie spotkania z innymi: kulturę, w której nikt nie patrzy na innych 
obojętnie lub odwraca wzrok, gdy widzi cierpienie innych” (MM 20). 

Kogo spotykam na ścieżkach codziennego życia? Do czego czuję się zapro-
szony przez te spotkania? Jak mogę uniknąć obojętności? 
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