
Biuro Parafialne: 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 102 
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Program duszpasterski na 2015 r.: „N aw rac a j c ie  s ię  i  w ie rzc ie  w  Ew a nge l i ę ”  
                 

XXV Niedziela Okresu Zwykłego – „Porządek ewangeliczny” 

I czyt.: Mdr 2,12-20;  II czyt.: Jk 3,16-4,3; Ewangelia: Mk 9,30-37   
 

„W jaki sposób dzisiaj mówić o ewangelicznej wartości uniżenia 
siebie? O tym, że trzeba być jak dziecko, aby otrzymać chwałę Pana? 
Dziś bowiem, jeśli ktoś się uniży, współcześni bezbożni szybko 
zasadzą się na niego. Oni tylko na to czekają, aby przydybać kogoś,  
gdy postępuje w dziecięcej prostocie (naiwności). 

Jak przekonać dorosłego, aby nie bał się być jak dziecko? Porządek ewangeliczny jest 
totalnie odmienny od światowego. Dlatego św. Jakub przestrzega wspólnotę wierzących 
przed wewnętrznym nieładem. 

„Oczyśćmy oczy duszy z wszelkiego brudu. Jak bowiem brud i błoto zaślepiają 
oczy ciała, tak nadmiar trosk światowych może doprowadzić do otępienia duszy.  
Dokonają zaś one tego skuteczniej od wszelkiego brudu, ponieważ uczynią duszę 
nie tylko bezwolną, ale też nieczystą”. (św. Jan Chryzostom)”.                                                           

 

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. 10.3o Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony (dożynki).  
Po Mszy św. nastąpi pobłogosławienie wyremontowanej salki pod wieżą, w której 
znajduje się galeria starych obrazów o tematyce religijnej „Ocalić od zapomnienia”. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, obejrzenia galerii i na poczęstunek, który 
został przygotowany przed kościołem. 
Sponsorzy tej inwestycji: Fundacja ,,Aktywni w Regionie” Górażdże Cement S.A.,  

TK-Ekobud Ryszard i Bartosz Szczepanek, ,,Sentrex ‘’ - Marek i Sylwia Przywara,  
Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Biuro Projektów - Piotr Rapp,  
Archiskaning – Beata i Rudolf Schnurpfeil, Agencja Reklamowo – Wydawnicza Trick   
i  osoby prywatne. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 

Pracowali lub wspomagali: Józef Kaizik, Ruta i Krystian Kubilas, Waltrauda Wicher, 
Eryk Boronczyk, Józef Wojtyra, Stefan i Adam Ficek, Józef Mioduna, Robert Wancke, 
Antoni Malkusz, Piotr Trzerwa, Stefan Chrobok, Norbert Pietruszka, Józef Malkusz, 
Marcin Klama, Jan Dyga, Zdzisław Wnuk, Bernard Wawrzyniak, Joachim Bekiersz, 
Bernard Knor, + Adolf Nowak, + Winfryd Brysz, Henryk Herok, Zenon Nakielski, Norbert 
Schmidt, Marek Bonkosz, Andrzej Janik, Henryk Nowicki, Robert Smiatek , Henryk 
Nowicki, Jolanta i Jerzy Rej, Irena i Józef Schefer, B.Szwugier, Marek Wolski, J. Sapok 

2. Dzisiaj o godz. 15.oo różaniec za zmarłego Adolfa Nowak. 
3. W piątek: godz. 15.oo – koronka do Bożego Miłosierdzia 
                   godz. 16.oo – spotkanie scholii dziecięcej 
                   godz. 16.3o – nabożeństwo pokutne dla wszystkich dzieci,  
                                          i spowiedź św. dzieci klas IV – VI. 
4. Spowiedź św. każdego dnia 3o min przed Mszą św., w sobotę: g. 17.oo - 17.5o. 
5. Adoracja Pana Jezusa w sobotę od godz. 17.oo do 18.oo. 
6. W sobotę o godz. 19.oo spotkanie scholii młodzieżowej. Zapraszamy. 
7. Kolekty:  20 września – na wydatki parafialne  
                  27 września – na budowę kościołów i jałmużna postna z całego roku. 
8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.  
9. Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania (wszystkie grupy)  
     28 września (poniedziałek przyszłego tygodnia) po Mszy św. o 18.oo.  
10. Dziękuję Rejonowi 36 za pełnienie dyżuru w minionym tygodniu.  
      W tym tygodniu proszę o pełnienie dyżuru Rejon 37.  

               Sprzątanie kościoła w poniedziałek i w sobotę od godz. 8.3o,  
lub o innej porze, ale proszę, żeby było to przy świetle dziennym.  

Proszę potwierdzić swoją obecność wpisem do zeszytu, który znajduje się w zakrystii.  
 

 

                  Zapowiedzi przedślubne:    
  13/2015: Jan Ziarniak, zam. Kraków i Ewa Winiarska, zam. Kraków  
                          (dni zapowiedzi: 20.09. – 04.10.2015 r.). 
 

Numer konta parafialnego:  80 8884 0004 2001 0000 6930 0001  
 

Na wesoło: Żona do męża informatyka: - Poznajesz tego człowieka na fotografii? 
                                    - Tak.         - OK, dzisiaj o 15.oo odbierzesz go z przedszkola.  
 
 

 

 W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, z inicjatywy środowisk świeckich 
katolików, w środę 23 września w wielu miastach Polski odbędą się nabożeństwa  
w intencji uchodźców. Modlitwie przewodniczyć będą miejscowi biskupi. W katedrze  
w Opolu sprawowana będzie Msza św. o godz. 18.3o za uchodźców i wygnańców, 
której będzie przewodniczył bp Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. 
Zapraszamy do udziału w tej Mszy św., która będzie również okazją do modlitwy o 
wyobraźnię miłosierdzia dla nas wszystkich. 
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Rzymskokatolicka Parafia, pw. św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 
 

Dni dyżuru 

Rejon Mieszkańcy ulic 

20 – 26 września 37. 
Sosnowa 17, 23, 27; 12, 18. 

Lipowa  1, 7, 11,15;  12, 18. 

27 – 03 października 38. Krapkowicka  66, 68, 70, 74;    87, 89, 91. 

04 - 10 października 39. Krapkowicka  76, 78, 82, 84, 88, 90, 92, 94. 
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