
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi  
z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony  
i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem  
z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią 
piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. (Mdr 7) 
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1. Każda świątynia jest miejscem wybranym przez Pana Boga, miejscem Jego 
przebywania wśród ludzi, miejscem spotkania Boga z człowiekiem, gdzie okazuje On 
swoje miłosierdzie i udziela łask. Dziękujemy dzisiaj za ten kościół, naszą świątynię, 
którą Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas 
2. Pytanie, które usłyszał Jezus, powinno nurtować każdego z nas: co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne? Nie bójmy się go postawić w naszej osobistej modlitwie przed 
Panem Jezusem. Nie obawiajmy się także odpowiedzi, jakiej nam udzieli. On zna nasze 
serca i wie, jakie wymagania może nam postawić. Wypełniając je, osiągniemy zbawienie 
3. Dzisiaj obchodzimy 18. Dzień Papieski. Rozważajmy na nowo nauczanie św. Jana 
Pawła II. Zachęcamy, abyśmy nadal budowali żywy pomnik papieża w sercach młodych 
i zdolnych, których edukację możemy wspierać za pośrednictwem Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia. Dziś przed kościołem zbiórka na ten cel 
4. Dzisiaj także w Dniu Edukacji Narodowej nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, 
katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami i wdzięcznością 
5. Dziś o godz. 14.00 zapraszamy do salki na spotkanie zelatorów Róż Różańcowych 
6. Od wtorku w kancelarii przyjmujemy intencje na rok 2019 
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach 
programu „Czyste powietrze” proponuje bardzo korzystne formy dofinansowania dla 
gospodarstw indywidualnych, które planują modernizację systemu grzewczego, aby 
zmniejszyć emisję pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez 
domy jednorodzinne. Formy wsparcia to: dotacje, dofinansowanie bezzwrotne lub/i 
pożyczki oraz dofinasowanie zwrotne. Zainteresowanych uzyskaniem takiego wsparcia 
zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się jutro o godz. 18.00 w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Gogolinie (ul. Strzelecka 39) 
8. Kolekty: dziś na ogrzewanie kościoła, za tydzień na misje. Bóg zapłać! 
9. Sprzątanie kościoła: Fikus, Gajda, Herrmann, Kaczmarek (ul. Mickiewicza) 
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NIEDZIELA – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO 14 X 
7.30 Msza św. za †† męża Waltra Kurek, syna Piotra, jego matkę Elfrydę, rodz. Franciszka  

i Jadwigę Kurek, braci, szwagra i szwagierkę 
10.00 Msza św. ku czci św. Jadwigi w intencji budowniczych, fundatorów i wszystkich 

zatroskanych o naszą świątynię parafialną 
14.00 Spotkanie zelatorów (przewodniczących) Róż Różańcowych w salce 
15.00 Różaniec 
16.00 Msza św. za † męża i ojca Dariusza Lika w 1 rocznicę śmierci 



PONIEDZIAŁEK Teresy z Avila 15 X 
7.00 Msza św. za †† Wiktora, dwie żony, rodz. z obu stron, Anastazję, męża, rodz. 

z obu stron, siostrę Cecylię, męża, 2 synów, brata Antoniego, żonę, wszystkie  
dusze z tego domu 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Franciszkę i Józefa Szendzielorz, Marię  
i Feliksa Pola, ich rodz. i rodzeństwo, 2 siostry, 3 szwagrów, bratową Ingridę, 
Annę i Arnolda Szmidt, dusze opuszczone 

18.00 Różaniec 
WTOREK Nowenna do św. Jacka, Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej 16 X 

7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
18.00 Różaniec i Msza św. w intencjach żyjących (Młodzieży) 
ŚRODA Ignacego z Antiochii 17 X 

7.00 Msza św. w jez. niem.: (za Parafian) 
17.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (...) w intencji Irmgardy i Pawła Fesser oraz 

dzieci z rodzinami 
18.00 Różaniec 
CZWARTEK Łukasza, ew. 18 X 

7.00 Msza św. za †† rodz. Józefa i Józefę Reinert, teściów Bertę i Leopolda Pałasz, Martę 
i Józefa Lenort, Annę i Antoniego Matuszek, Jacka i Helenę Reinert, Marię Reinert, syna 
Waldemara, Pawła i Agnieszkę Reinert, syna Alfreda, bratową Marię Reinert, dusze w cz. c 

17.30 Msza św. szkolna: za †† męża Bernarda, rodz. Anielę i Brunona, rodz. Emilię 
i Antoniego, brata Wernera, bratową Zofię, szwagra Bernarda, z rodzin Mertas 
i Szeja; o 18.00 Różaniec 

18.30 Spotkanie formacyjne trzeciej klasy gimnazjum 
PIĄTEK  19 X 

7.00 Msza św. za †† rodz. Edytę i Stanisława Kizielewicz 
18.00 Różaniec 
SOBOTA Jana Kantego 20 X 

7.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Józefa z okazji urodzin, żony i syna 
14.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (...) w intencji Urszuli Ploch z okazji 70 urodzin, 

męża i córki z rodziną 
15.30 Chrzest: Maja Kurzyc  
16.00 Św. Barbara: Msza św.  
17.00 Kamionek: Msza św. za †† żonę Urszulę Biela w r. urodzin, jej rodz. Emanuela 

i Hildegardę Suchanek, brata Jerzego, siostrzenicę Beatę, Księży i siostry 
zakonne, kt. tutaj pracowały 

18.00 Różaniec 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - MISYJNA 21 X 

7.30 Msza św. za †† męża i ojca Franciszka Tkocz, jego rodz. Jacka i Jadwigę Tkocz, 
poległego ojca Piotra Cybik, matkę Agatę, siostrę Hildegardę, szwagrów Huberta Cieślik  
i Alojzego Glinka, chrześniaka Artura Mandok, pokr. Cybik i Myśliwiec, dusze opuszczone 

10.00 Msza św. za †† matkę Annę Matuszek, ojca Antoniego, z pokr. Reinert - 
Matuszek 

14.00 Chrzest: Paweł Marcel Biela 
15.00 Różaniec 
16.00 Msza św. za †† rodz. Marię i Jana Woźnica, brata Joachima, dziadków Marię  

i Rajmunda Sowa i z pokr. 
 


