
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” 
 

IV. Niedziela Wielkanocna – „Zwycięski Pasterz prowadzi owce  
                     do duchowego zmartwychwstania” 

I  czyt.: Dz 4,8-12; II czyt.: 1 J 3,1n; Ewangelia: J 10,11-18 
 
 

 

Jezus porównuje się do pasterza, a ludzi Mu powierzonych do stada 
owiec, którymi się pasterz zajmuje. Mówi, że jest dobry i zależy Mu na 
dobru owiec. Do tego stopnia, że odda za nie swoje życie sam z siebie, 
przez nikogo nie przymuszony. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Pokazał to 
przez swoją śmierć na krzyżu, gdzie do końca nas umiłował i oddał 
życie za każdą i każdego z nas. Pan jest moim pasterzem… Jaki obraz 

Pasterza noszę w swoim sercu? Jak traktuję tę miłość, jaką mnie obdarza? Do jakiego 
poświęcenia byłbym zdolny w imię tej miłości? 
Jako dobry pasterz On opiekuje się swoimi owcami, bo zna je dobrze, w przeciwieństwie 
do najemnika, któremu nie zależy na owcach. Gdy pojawia się wilk, jako zagrożenie,  
to najemnik ucieka i zostawia owce same sobie. Wilk je porywa i rozprasza. Dobry pa-
sterz jest ze swoimi owcami w dobrych i złych chwilach, tak rodzi się wzajemne zaufanie i 
poznanie. Chce poznać i daje się poznać. Czy daję się Jezusowi poznać? Czy znam 
Jego głos? Na ile w trudnych chwilach umiem Mu 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 Niedziela Dobrego Pasterza i Światowy Dzień Modlitw o Powołania, rozpoczy-
nający 55 Tydzień Modlitw Powołania do Służby w Kościele.  

2. W poniedziałek uroczystość św. Wojciecha i dzień ku czci św. o. Pio.  
    Różaniec o godz. 17.30, Msza św. o godz. 18.00. 
3. W środę święto św. Marka. Msza św. o godz. 8.00. Po Mszy św. modlitwa o urodzaje. 
4. W  piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
                     16.30 (z udziałem dzieci) – nabożeństwo pokutne dla wszystkich dzieci 
                                                                 i spowiedź św. dzieci klas V – VII 
                     18.30 – 19.30: spotkanie młodzieży w salce parafialnej. 

5. W sobotę, o godz. 16.00 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas IV. 
6. Spowiedź św.: zasadniczo 30 min przed Mszą św.  
                              w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.30. 
7. Kolekty: 22. kwietnia – cele inwestycyjne w parafii 
   (np. przebudowa przyłącza elektrycznego do kościoła  
        kosztowała 2.500 zł.) 
                 29. kwietnia – na potrzeby parafialne.  
     „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
8. Spotkanie scholii młodzieżowej (zapraszamy wszystkich chętnych):  
                                                                               we wtorek i czwartek o godz. 18.40. 
9. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. 
10. Wspólnota parafialna dziękuje tym osobom z Rejonowi 46, które podjęły dyżur  
      w minionym tygodniu. 
 
           

 

*Dzisiaj, o godz. 16.00 w GCK w Gogolinie odbędzie się Koncert charytatywny  
z okazji 15-lecia działalności Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin  
„Okaż serce innym”.  

              *Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu  
  zaprasza wszystkich na Dzień Otwartych Drzwi – 28. kwietnia (sobota), od godz. 9.00.  
  *Biskup Opolski serdecznie zaprasza rodziny całej diecezji do udziału w  
7. Diecezjalnym Święcie Rodziny, które odbędzie się we wtorek 1 maja w Jemielnicy. 
Jest ono od kilku lat okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej 
diecezji oraz do promocji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu nowych człon-
ków. Centralnym punktem Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, poprzedzona procesją z kościoła Wszyst-
kich Świętych. O godz. 14.30 odprawione zostanie nabożeństwo majowe i do św. Józefa, 
a o 17.30 wokół jemielnickiego stawu odbędzie się tradycyjny «Bieg po dyszkę dla Ro-
dziny». Święto będzie połączone z 8. Jarmarkiem Cysterskim, który oferuje rokrocznie 
bogatą gastronomię i liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 

 

Na wesoło: Chłopak do dziewczyny:  
   - Mój promyczku, moje światełko, moje słoneczko...  
   - Nie ściemniaj! 

 

Nr 16 

(467) 
 

22. IV 2018 r. 

 

   
 

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

w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 

Rejon Mieszkańcy ulic 

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. 

06 – 12. maja 4. Górna: 35, 43, 45, 47;   42, 46, 50, 52, 54, 56. 

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:  „Ludzie uczą się mówić bardzo wcześnie,  
                                   milczeć – bardzo późno”.              (przysłowie żydowskie) 
 

 

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.        (adoracja i modlitwa o powołania)  

Niedziela Dobrego Pasterza. Światowy Dzień Modlitw o Powołania   
         

                  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 

           *Dzisiaj nieszporów nie będzie. 
 

 

Poniedziałek (23. IV) – św. Wojciecha, biskupa i męczennika, gł. patrona Polski 
                  17.30 – modlitwa różańcowa z rozważaniami św. o. Pio  

M.: 18.00 - w intencjach zbiorowych przez wstawiennictwo św. o. Pio: 
  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 
11) ……………….…  (w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie) 
 

 

Wtorek (24. IV) – św. Jerzego, męczennika              

M.: 18.00 – w int. Kazimierza i Marii Koryzma (z ok. 30. r. ślubu)  
              z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinie i opiekę Matki Bożej 
 

 

Środa (25. IV) – św. Marka Ewangelisty.              Modlitwa o urodzaje                                    

M: 8.00 – za + Ewę Pacholik (10 - od chrześniaka Jarka z rodziną).     
 

 

Czwartek (26. 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. rodziny Stanowskich z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 
 

 

Piątek (27. IV) – dzień powszedni             

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  

        16.30 (z udziałem wszystkich dzieci) – nabożeństwo pokutne  
                                                                      i spowiedź św. dzieci klas V-VII 
M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski z prośbą o dalszą opiekę  
                   w rodzinie Lidii i Henryka Herok (z okazji rocznicy ślubu). 

      18.30 – 19.30: spotkanie młodzieży (w salce parafialnej) 
\ 

 

Sobota (28. IV) – dzień powszedni 

 

 M: 8.00 – za ++ rodziców Annę i Stanisława Prusko, męża Klausa Bekiesch,  
                kuzynkę Edytę i jej syna Dietra.       

    *11.00 – Msza św. ślubna: Paweł Kozok i Weronika Wolska. 
 

         *16.00 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas IV 

          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 – w int. Weroniki i Leszka Rutkowskich (z ok. 10. r. ślubu)  
             z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinie i opiekę Matki Bożej. 

 

 

V Niedziela Wielkanocna – 29. IV 2018 r.  
         

                  7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M:  8.00 – w int. Henryka Dyga (z okazji 60. r. urodzin)  
                 z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.   (TD) 

               

R o c z n i c a  P i e r w s z e j  K o m u n i i  ś w i ę t e j  
 

          10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M: 10.30 - w intencji dzieci obchodzących rocznicę przyjęcia   
                 Pierwszej Komunii świętej i ich rodzin. 
 

     15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
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