
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” 
 

V Niedziela Wielkiego Postu   

„Ojciec mocą Ducha wybawia nas od lęku przed umieraniem z miłości”. 
 

I czyt.: Jr 31,31-34;  II czyt.: Hbr 5,7-9;  Ewangelia: J 12, 20-33 
 

Co to znaczy: dobrze umrzeć? Czy to znaczy umrzeć późno, bezboleśnie? 
Można sobie wyobrazić dwa zupełnie różne „umierania” ziarna. Teoretycz-
nie szybciej umiera ziarno, które kiełkuje, ale właśnie dzięki temu w krótkim 
czasie „przynosi plon obfity” i praktycznie, pomnożone, żyje dalej w swoich 
owocach. Gdyby – dajmy na to – z jakichś 

egoistycznych powodów – nie chciało kiełkować, chcąc 
siebie ocalić, to i tak śmierci nie uniknie. Być może  
w ziemi poleży trochę dłużej, ale „umrze” śmiercią złą, 
bo bezowocną i bezsensowną. Przed takim umieraniem 
Chrystus chciałby nas uchronić.   ks. Antoni Dunajski 

 

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. 14.00 „Gorzkie żale” z kazaniem pasyjnym (5) i błog. sakramentalne.  
2. W poniedziałek Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny. 
   Msza św. w int. pracujących w kościele o godz. 18.00. Po Mszy św. modlitwa  

do św. Józefa i pobłogosławienie terenu pod budowę Domu Parafialnego.  
3.  W  piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 

15.45 – 16.25 – katecheza dzieci komunijnych 
16.30 - Droga krzyżowa z udziałem dzieci 
17.30 – wypominki i Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych                  

              18.45 – 19.30: spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III).  
 *20.00 – 22.00 (w Kamieniu Śląskim): Dekanalne spotkanie młodzieży– Droga krzyżowa. 
 *21.00 (kościół NSPJ w Gogolinie) - Msza św. i rozpoczęcie  
                                      Ekstremalnej Nocnej Drogi Krzyżowej na Górę św. Anny (42 km). 
4. W sobotę wieczorem i w przyszłą niedzielę poświęcenie palm. 
    Procesja z palmami podczas Mszy św. o godz. 10.30. Po Mszy św. rozstrzygnięcie      
     konkursu w kategoriach: najwyższa palma, najpiękniej przystrojona palma. 

5. Spowiedź św. w tym tygodniu:  
             poniedziałek, wtorek, środa i czwartek: 30 min przed mszą św.  
             piątek: 17.15 – 17.25, sobota: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 17.30. 
6. Kolekty: 18. marca – na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakr. 
                  25. marca – na budowę Domu Parafialnego (1). 
    Zbiórka do puszki: 25. marca - na kwiaty do Bożego grobu. 
    „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
7. Wspólnota parafialna dziękuje tym osobom z Rejonowi 41, które podjęły dyżur  
      w minionym tygodniu. W tym tygodniu dyżur pełni Rejon 42.    
 

 

8. Dziękuję Adamowi Tkocz, Bernardowi Smiatek, Gerardowi i Teresie Wicher, 
      Beacie i Rudolfowi Schnurpfeil i innym osobom za pracę na rzecz naszej parafii. 
9. Dziękuję Panu Burmistrzowi Joachimowi Wojtala, Panu Krzysztofowi Długosz  
   i Panu Jerzemu Rej za życzliwą pomoc, by w niedalekiej przyszłości mógł powstać    
   parking przed cmentarzem, z dojazdem od ulicy Kasztanowej.  
10. Zachęcam do czytania prasy katolickiej (np. „Gość Niedzielny”, „Dobre Nowiny”). 
11. Zapowiedzi przedślubne: 

3/2018: Piotr Kunce, zam. Strzelce Op. i Nikola Gramala, zam. Gogolin 
(dni zapowiedzi: 11.03 – 18.03 – 25.03.2018 r.) 

 

 

*1. Ekstremalna Droga Krzyżowa wyruszy z kościoła NSPJ w Gogolinie (po Mszy św. 
     o godz. 21.00) 23. marca 2018r. Zachęcam (szczególnie mężczyzn i młodzieńców) 
     do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. https://www.edk.org.pl/ 
*2. Rekolekcje wielkopostne dla osób cierpiących z powodu uzależnienia.  Rekolekcje 

odbędą się w dniach 22-24 marca 2018r. o godz. 18.00 w kościele pw. Ducha Świętego 
w Winowie. Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Marsollek.  

*3. Światowy Dzień Młodzieży 2018. Spotkanie odbędzie się w auli seminaryjnej  
w Opolu, 24 marca, w godzinach od 10.00 do 21.30. Do udziału w spotkaniu zapro-
szeni są studenci i młodzież licealna, ewentualnie także uczniowie z 3 klasy gimna-
zjum. www.botafe.pl.  

*4. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza w Niedzielę Palmową na godzinę 14.00  
do katedry opolskiej osoby żyjące po rozwodzie w ponownym związku niesakramen-
talnym na wspólne nabożeństwo Gorzkich żali z nauką dla nich.  
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Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   

w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 

Rejon Mieszkańcy ulic 

18 – 24. marca 42. 
Krapkowicka  102, 106, 108, 112, 114. 
Wąska  2, 6;   3, 3a, 5. 

25 – 31. marca 43. Przyjacół Schongau  1, 3, 3a, 5, 7;   2a, 2. 

01 – 07. kwietnia  44. Przyjaciół Schongau  9, 11, 17;   10, 14, 18. 

Sprzątanie kościoła w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o godz.9.00. 
* Ewentualną zmianę godziny proszę ustalić z ks. proboszczem. 
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Złota myśl tygodnia: „Wiele tracimy wskutek tego,  
                                 że przedwcześnie uznajemy coś za stracone”.  (J. W. Goethe). 
 

 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Chudala,  
                  Walentego i Klarę Kotyrba i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

V NIEDZIELA W. POSTU – 18. III 2018 r. (3. niedziela m. – niedziela młodzieży)              

                  7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M:  8.00 – za ++ rodziców Barbarę i Czesława Caban, ++ z pokrewieństwa 
                i ++ dziadków z obu stron. 
               

 

                   10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii    

  M: 10.30 – za + Jana Triebler (w 30. dzień po śmierci). 
            

      *14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (5) i błog. sakramentalne. 
 

Poniedziałek (19. III) – św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny                                                    

       17.30 – różaniec w intencji papieża Franciszka 
M.: 18.00 – w intencji wszystkich pracujących w kościele z podz. za o. łaski  
                    z prośbą o Boże błog i opiekę św. Józefa na każdy dzień . 
 

        Modlitwa do św. Józefa i poświęcenie terenu pod budowę Domu Parafialnego. 
 

Wtorek (20. III) – dzień powszedni              

M.: 18.00 – za + Erykę i Alfreda Werner. 
 

Środa (21. III) – dzień powszedni                                    

M: 8.00 – za + Ewę Pacholik (7 - od Marii i Czesława Uryga). 
 

Czwartek (22. III) – 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,  intencji DDM „Oremus”. 

M.: 18.00 – za ++ Wolganga Kampa, Katarzynę i Antoniego Muller,  
                   Rudolfa Kampa i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gogolin 

W najbliższy czwartek 22 marca o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Gogolinie odbędzie się pierwszy z zaplanowanych na ten rok 

„Złotych wykładów”. Inauguracyjny wykład „O umiłowaniu Ojczyzny”,  

organizowany w ramach Jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego 

im. KEN w Gogolinie, wygłosi Ordynariusz Opolski Ks. Bp Andrzej Czaja. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na spotkanie  

z Księdzem Biskupem.      Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala 

 

Piątek (23. III) – 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 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 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. III) – dzień powszedni 

 

* (Rano nie będzie Mszy św.) 
         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 ++ rodziców Karola i Klarę Niestrój i + ojca Witolda Jasińskiego. 
 

 

- Przejście na czas letni - 
 

NIEDZIELA PALMOWA – 25. III 2018 r. (4. niedziela m. – niedziela rodzina)      
         

                  7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M:  8.00 – za parafian. 
               

 

 

                   10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii    

  M: 10.30 (procesja z palmami) – w int. Alicji Tutak (z okazji 60. r. urodzin)  
        z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej.  (TD) 
 

            

      *14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (6) i błog. sakramentalne. 
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