
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” 
 

III. Niedziela Wielkanocna – „Chrystus dawcą pokoju. 
                   Chrześcijanin świadkiem pojednania i pokoju” 
I  czyt.: Dz 3,13-19; II czyt.: 1 J 2,1-5; Ewangelia: J 24,35-48 

 
 

Chrystus po swoim Zmartwychwstaniu miał upodobanie w zaskaki-
waniu swoich wyznawców. Ukazuje się nagle Marii Magdalenie, 
mimo drzwi zamkniętych zjawia się nagle w Wieczerniku czy nad 

Jeziorem Tyberiadzkim, czyniąc cud obfitego połowu. 
W dzisiejszej Ewangelii zjawia się wśród uczniów, którzy nie ochłonęli jeszcze po powro-
cie z Emaus, byli zatrwożeni, pełni lęku. Jakby chciał przyzwyczaić ich do tego, że zaw-
sze jest z nimi. Choć uczniowie spędzili z Jezusem wiele czasu, patrzyli na Niego, jednak 
Go nie rozpoznali. Powód? W ich rozumowaniu nie było miejsca na uwierzenie czy 
zdumienie. Uczniowie zdają się pytać: jak to, On naprawdę żyje, jest pośród nas i każe 
wierzyć, że ból i cierpienie, męka i śmierć to tylko droga ku życiu? 
W swoim myśleniu niejednokrotnie jesteśmy podobni do apostołów, którzy wiedzą, że nic 
nie może się zmienić. A myśmy się spodziewali, że będzie inaczej, że zwycięży dobro 
ludzkich serc, gotowość do poświęceń, a wyszło inaczej. Czy to, co widzimy wokół nas, 
czy sposób, w jaki o tej rzeczywistości mówimy i piszemy, jak ją pokazujemy, jest jedy-
nym z możliwych? Czy scenariusz, jaki podpowiada nam nasze rozżalone serce, jest 
prawdziwą wersją wydarzeń? I tak, i nie. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to jest to 
wersja prawdziwa. Ale jeśli zmartwychwstał, to oznacza, że również i my zmartwych-
wstaniemy, a nasze życie może się zmienić.         ks. Leszek Smoliński 
 

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 rozpoczyna się 10. Tydzień Biblijny.  
    Zachęcam do czytania Pisma św.  
    O godz. 15.00 nieszpory niedzielne. 
2. W poniedziałek o godz. 19.00 (na plebanii) spotkanie  
     Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
3. W  piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 

                    15.45 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
                    16.30 (z udziałem dzieci) – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia  
                    17.00 – 17.30: katecheza dzieci klas IV (rocznicowych) 
4. W piątek o godz. 20.00 - rozpocznie się Droga Światła - procesja ulicami parafii  

z figurą Zmartwychwstałego i ze świecami, aby głosić światu, że paschalna droga Je-
zusa nie kończy się śmiercią i pogrzebem. Jezus triumfuje nad śmiercią i złem. On jest 
naszym światłem i nadzieją. Rozpoczniemy w kościele, a idąc ulicami (Przyjaciół 
Schongau, Przyjaźni, Wierzbową i Kasztanową) zatrzymamy się na czternastu spotka-
niach Jezusa z Jego uczniami i uczennicami.  ZAPRASZAMY. 

5. W sobotę o godz. 11.00 w Parafii NSPJ w Gogolinie, Ks. Biskup Andrzej Czaja udzieli 
sakramentu bierzmowania grupie młodzieży dekanatu Kamień Śl.  

   Wśród kandydatów będzie 8 osób z naszej Parafii. Pamiętajmy o nich w modlitwie. 
6. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. 
7. Spowiedź św.: zasadniczo 30 min przed Mszą św.  
                              w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.30. 
8. Kolekty:  15. kwietnia – na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne. 
                   22. kwietnia – cele inwestycyjne w parafii 
                                       „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
9. Wspólnota parafialna dziękuje tym osobom z Rejonowi 45, które podjęły dyżur  
      w minionym tygodniu. 
 
           

 *Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu  
  zaprasza wszystkich na Dzień Otwartych Drzwi – 28. kwietnia (sobota), od godz. 9.00.  

 

*W niedzielę, 22. kwietnia, o godz. 16.00 w GCK w Gogolinie odbędzie się Kon-
cert charytatywny z okazji 15-lecia działalności Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy 
Gogolin „Okaż serce innym”. Bilety wstępu (25 zł) można nabyć w sekretariacie GCK. 

 

Na wesoło: Przerażony pacjent wpada na SOR: 
 - Panie doktorze, zjadłem pizzę razem z opakowaniem. Czy teraz umrę?  
   - No cóż, wszyscy umrzemy.  
 - Wszyscy umrzemy?! O Boże, co ja zrobiłem! 
 

„Cierpienie i radość – dwie tajemnice splecione ze sobą”. (z komentarza przed ewangelią) 

 

Nr 15 

(466) 
 

15. IV 2018 r. 

 

   
 

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

w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 

Rejon Mieszkańcy ulic 

15 – 21. kwietnia 46. 
Fabryczna 1/1, 1/3,  1/4,   3/1,  3/2,  3/3,  3/5,      
               3/6,    5/1,  5/2,  5/3.  5/4,   6/1,  6/2,   
               7/1,  7/2,  7/3,  7/4.  

22 – 28. kwietnia 1(2). Górna: 1, 3, 5, 7, 11;  2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.        

29 – 05. maja 3. Górna: 25, 29;     22, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 

Sprzątanie kościoła w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o godz. 8.30. 
* Ewentualną zmianę godziny proszę ustalić z ks. proboszczem. 
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Złota myśl tygodnia:  „Dopóki nie zdobędziemy się na maleńki dobry uczynek,  
                                   dopóty nie stać nas będzie na większy”      (Mikołaj Gogol) 
 

 

M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. 
                  w rodzinie Wojtala. 
 

 

III Niedziela Wielkanocna – 15. IV 2018 r. (3. niedziela m. – niedziela młodzieży)      
         

                  7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M:  8.00 – za + syna Arkadiusza Nocon, ++ rodziców Agnieszkę i Waltra Nocon,            
           Małgorzatę i Stefana Stanowskich oraz Emmę Lipka. 

               

 

 

                   10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii    
  M: 10.30 – do Bożej Opatrzności w int. rodziny Wancke 
                   z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo. 
 

Spotkanie rodziców dzieci klas IV (rocznicowych)                         

  

     15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
 

 

Poniedziałek (16. IV) – dzień powszedni 
                     Rocznica urodzin papieża seniora Benedykta XVI                                                     

M.: 18.00 – w intencji parafian. 
 

 

Wtorek (17. IV) – dzień powszedni              

M.: 18.00 – w int. Sabiny i Adriana Gramala (w 25. r. ślubu)  
               z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinie  
              oraz w int., nowożeńców Nikoli i Piotra Kunce.   (TD) 
 

 

 

Środa (18. IV) – dzień powszedni                                    

M: 8.00 – za + Ewę Pacholik (9 - od Michała, Karola i Zbyszka Uryga).     
 

  *12.00 – Msza św. ślubna: Mateusz Kaczmarczyk i Daria Linder. 
 

 

Czwartek (19. IV) – dzień powszedni  

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. Klary z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo  
                   i opiekę Matki Bożej. 
 

 

 

 Na wesoło:  
Mama daje ostatnie zalecenia córeczce przed wyjściem do kościoła i upewnia się: 
 - A dlaczego w kościele musimy zachowywać się cicho? 
 - Bo są tam ludzie, którzy śpią 

Piątek (20. IV) – dzień powszedni             

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  

        15.45 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 

       16.30 (z udziałem dzieci) – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

       17.00 – 17.30: katecheza dzieci klas IV (rocznicowych) 

M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. 
                   i zdrowie w rodzinie Cebula. 
 

      *20.00 – Droga Światła (procesja wielkanocna z figurą Zmartwychwstałego     
       Chrystusa ulicami Przyjaciól Schongau, Przyjaźni, Wierzbową i Kasztanową) 

\ 

 

Sobota (21. IV) – dzień powszedni 

 

 

 *11.00 – Bierzmowanie w kościele NSPJ w Gogolinie. 
 

 

         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 Eugenię Olejnik (3. r. śmierci), ++ rodziców i rodzeństwo,               
            ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

 

IV Niedziela Wielkanocna – 22. IV 2018 r. (4. niedziela m. – niedziela rodzin)      
         

                  7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M:  8.00 – za + ojca Jana Maj, ++ rodziców Elżbietę i Piotra Sczakiel,  
                 ++ z rodzin Maj, Sczakiel i Blacha oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
               

 

 

                   10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii    
  M: 10.30 – do Bożej Opatrzności i Matki Bożej w int. Elżbiety Feliks  
             (z okazji 85. r. urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.   (TD) 
                  Za + męża ojca i dziadka Jerzego Feliks. 
 

Chrzest św.: Franciszek Matuszek 
     15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
            

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym: „Duch Pański, który - wedle biblijnego opisu 
stworzenia - „unosi się nad wodami” (por. Rdz 1, 2), wskazuje na tego „Ducha, który 
przenika głębokości Boże”; Przenika głębokości Ojca i Słowa-Syna w tajemnicy stwo-
rzenia. Jest nie tylko bezpośrednim świadkiem Ich wzajemnej miłości, z której bierze po-
czątek stworzenie, ale sam jest tą Miłością. Sam jest jako Miłość - przedwiecznym,  
nie stworzonym Darem. W Nim zawiera się źródło i początek wszelkiego obdarowania 
stworzeń.” (św. Jan Paweł II). 
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