
Biuro Parafialne:  
 

wtorek: 16.30 – 17.15 
czwartek: 16.30 – 17.15 
piątek: 8.00 – 8.30 

 

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

Program duszpasterski na 2018 r.: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” 
 

I Niedziela Wielkiego Postu -  I czyt.: Rdz 9,8-15;   

             II czyt.: 1 P 3,18-22;  Ewangelia: Mk 1,12-15 

 

„Najlepszą formą obrony i walki z pozorami i fałszem jest 
życie w prawdzie i posłuszeństwo słowu Bożemu, które 
jest zawsze światłem pośród wszelkich mroków życia na 
ziemi. Tę drogę wyraźnie nam pokazał Pan Jezus.  
W odpowiedzi na szatańskie uwodzenie odnosił się do 
tego, co powiedział Bóg: „Nie samym chlebem żyje 

człowiek”; „Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć bę-
dziesz”; „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Łk 4,1-13). 
I druga ważna reguła: Nie możemy się panicznie bać diabła. Pamiętajmy, że Jezus zwy-
ciężył piekło i szatana. Dlatego diabeł nie może nas do niczego zmusić, bez naszego 
przyzwolenia. Ciągle jednak stara się nas skłonić do zgody na zło, stosując wyrafinowane 
metody. Dlatego trzeba mieć przed nim respekt i nie wolno z nim wchodzić w żadną rela-
cję. On jest naszym bezwzględnym wrogiem. (…). 
Trzeba zatem wielkiej czujności. W naszej walce duchowej o Boży ład nie może brako-
wać kategorycznego wyrzekania się zła, unikania grzesznych okazji i troski o życie 
w łasce uświęcającej. Potrzeba umartwienia, modlitwy, postu i jałmużny. Zadbajmy więc 
w najbliższych tygodniach o to, by chętnie i nabożnie 
uczestniczyć w wielkopostnych nabożeństwach, rozwa-
żając i uwielbiając miłość Pana. Podejmujmy mozolnie 
wysiłek walki duchowej z wszelkimi pokusami, grze-
chem i złem, w trosce o Boży ład w swoim wnętrzu  
i między nami”.  Z listu pasterskiego Biskupa Opolskiego 
 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
1/2018: Mateusz Kaczmarczyk, zam. Kamionek i Daria Linder, zam. Gogolin 

(dni zapowiedzi: 11.02 – 18.02 – 25.02.2018 r.) 
 

2/2018: Paweł Kozok, zam. Strzeleczki i Weronika Wolska, zam. Gogolin 
(dni zapowiedzi: 11.02 – 18.02 – 25.02.2018 r.) 

 

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 kończą się parafialne rekolekcje wielkopostne. Przez kilka dni, dni szczególnej 
łaski dla parafii, mogliśmy doświadczyć szczególnej bliskości Pana Boga. „Bogu niech 
będą dzięki!” za ten dar.  
- Serdecznie dziękuję Księdzu Rekolekcjoniście, Prałatowi dr Grzegorzowi Kadzioch 
za posługę słowa i sakramentów. Dziękuję za to, że w obliczu mojego zachorowania na 
grypę, wziął na siebie - razem z Ks. Radcą Stanisławem Wąsikiem – cały ciężar duszpa-
sterskiej odpowiedzialności za Was i wasze rozpoczęcie wielkanocnej pokuty. Niech 
rzucone ziarno Bożego słowa i świadectwo żywej wiary wydadzą obfite owoce w waszych 
sercach. Życzymy Księdzu obfitego Bożego błogosławieństwa na każdy dzień i obiecu-
jemy naszą modlitwę. Zapraszamy Księdza na nasz odpust 22. Lipcu 2018r.. 
- Dziękuję również serdecznie Ks. Radcy Stanisławowi Wąsikowi, który od wtorku do  
   piątku służył nam duszpasterską pomocą. 
- Niech serdeczne podziękowanie przyjmą również Panie, które posługiwały w kuchni,  
   starając się godnie ugościć przybyłych księży.  
- Dziękuję LSO i zakrystianom, którzy dbali o zaplecze liturgiczne i palenie w piecu. 
- Dziękuję Dyrekcji i nauczycielom PSP nr 3 za pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji  
   dla dzieci. 
- Dziękuję za przygotowanie kościoła i dekorację na czas Wielkiego Postu. 
2. Dzisiaj o godz. 10.30 pobłogosławienie książeczek „Droga do Nieba” i rozdanie ich    
     dzieciom komunijnym. Po Gorzkich żalach spotkanie z rodzicami. 
3. Dzisiaj o godz. 14.00 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa.  
    Kazanie pasyjne (1) wygłosi ks. Łukasz Michalik, wikary z Parafii w Krapkowicach.  
4. W piątek; 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 

      15.45 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
      16.30 – Droga Krzyżowa z udziałem dzieci (2) 
      17.30 – wypominki i Droga krzyżowa z udziałem  młodzieży i dorosłych. 

5. Kolekty: 18. lutego (na zakończenie rekolekcji) – do dyspozycji Ks. Rekolekcjonisty.  
                  25. lutego – na ogrzewanie kościoła. 

 Zbiórka do puszki: 25. lutego na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. 
6. Wspólnota parafialna dziękuje Rejonowi 37 za pełnienie dyżuru w minionym  
     tygodniu. W tym tygodniu dyżur pełni Rejon 38.    

 

Nr 7 

(458) 
 

18. II 2018 r. 

 

   
 

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

w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 

Rejon Mieszkańcy ulic 

18 – 24. lutego 38. 
Krapkowicka  68, 68a, 70, 74;    
                       87/1,  87/2,  87/3,  87/4,  89. 

25 – 03. marca  39. Krapkowicka  78, 84, 88, 88a, 94. 

04 – 10. marca 40. 
Krapkowicka  93, 95, 97, 101, 103, 103a, 107,  
                                                109, 111, 113. 

Sprzątanie kościoła w poniedziałek o godz. 16.30 lub 18.30 i w sobotę o godz.9.00. 
* Ewentualną zmianę godziny proszę ustalić z ks. proboszczem. 
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Złota myśl tygodnia: „Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy”.  (św. Ambroży). 
 
 

M.: 18.00 - Msza św. z nauką ogólną (4) –  
       1. int.: do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. 
           i zdrowie w rodzinie Wojtala.  Za ++ rodziców Chudala i Wojtala. 
       2. int.: za + Zdzisława Żaczek (w 30. dzień po śmierci). 

 
 
 

I NIEDZIELA W. POSTU – 18. II 2018 r. (3. m. - niedziela młodzieży)              

                  7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M:  8.00 – Msza św. z nauką ogólną (5) –  
                     w int. Adelajdy Nowak (z okazji 75. r. urodzin)  

             z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.  (TD) 
Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji 

 

 

                    10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii    

  M: 10.30 – Msza św. z nauką ogólną (5), z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin -

1. int.: w intencji rocznego dziecka Natalii Tomanek  
                  z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża.            

2. int.: za parafian. 
Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji 

 

            

*14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (1).     (ks. Łukasz Michalik) 
Spotkanie rodziców dzieci klas II (komunijnych) 

 

 

Poniedziałek (19. II) – dzień powszedni                                                               

M: 18.00 – za ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk,  
              dziadków Gabierlczyk i Woźnica, wujka Gerharda i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Wtorek (20. II) – dzień powszedni              

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Antoniego Wojtala, 2 braci,  
                  ++ z pokrewieństwa Wojtala, Kasiura, Dorniok i Prusko. 
 

 

Środa (21. II) – dzień powszedni                                    

M: 8.00 – ……………………………………………………………… (intencja wolna) 
 

 

Czwartek (22. II) – święto Katedry św. Piotra Apostoła         

 
 

     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 DDM „Oremus”. 
 

M.: 18.00 – w int. Kazimierza Koryzma (z okazji 60. r. urodzin)  
                   z podz. za o. łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.  (TD) 
 

 
 

 

Piątek (23. II) – dzień  ku czci św. o. Pio              

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
        15.45 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
       16.30 - Droga krzyżowa (z udziałem wszystkich dzieci). 
       17.30 – wypominki (modlitwa za zmarłych) 
                   i Droga krzyżowa (z udziałem młodzieży i dorosłych)  
 

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 int. Kazimierza Koryzma (z okazji 60. r. urodzin) 
11) ……………….…  (w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie) 
                18.30 – 19.30: spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III) 

 

 

Sobota (24. II) – 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 – za + Erharda Wojtalę i ++ z pokrewieństwa. 
 

 
 

II NIEDZIELA W. POSTU – 25. II 2018 r. (4. m. - niedziela rodzin)      
         

                  7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M:  8.00 – za ++ Kazimierza i Zofię Sajewicz (w rocznice śmierci). 
               

 

 

                    10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii    

  M: 10.30 – za ++ rodziców Annę i Franciszka Gabrielczyk,  
                  Reginę i Ryszarda Wicher, 3 braci, 2 bratowe i ++ z pokrewieństwa. 
 

            

      *14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (2). 
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