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5. We środę święto św. Jana apostoła i ewangelisty.
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Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima
w Gogolinie - Karłubcu

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 Adwentu - „Duch Pański zstąpi na Ciebie”
I czyt.: 2 Sm 7,1-5; II czyt.: Rz 16,25-27; Ewangelia: Łk 1,26-38
Ten, kto chce dziś wejść do kościoła Narodzenia Pańskiego w Betlejem,
odkrywa, że portal, który niegdyś miał pięć i pół metra wysokości, i przez
który cesarze i kalifowie wkraczali do budynku, został w znacznej części
zamurowany. Pozostał tylko mały otwór na półtora metra. Chodziło prawdopodobnie o to,
aby lepiej chronić kościół przed ewentualnym atakiem, ale przede wszystkim, aby zapobiec, aby ktokolwiek wkraczał na koniu do domu Bożego. Ten, kto chce wejść do domu
Bożego w miejscu narodzin Jezusa, musi się pochylić. Wydaje mi się, że przejawia się w
tym głębsza prawda, od której oczekujemy, by nas poruszyła w tę Świętą Noc: jeśli
chcemy znaleźć Boga, który ukazał się jako dziecko, musimy zejść z konia naszego
"oświeconego" rozumu. Musimy porzucić nasze fałszywe pewności, naszą intelektualną
pychę, która uniemożliwia nam dostrzeżenie bliskości Boga. Benedykt XVI
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj Wigilia Narodzenia Pańskiego. Pielęgnujmy tradycje
i zwyczaje wigilijne: zachowajmy abstynencję od pokarmów mięsnych, przed wieczerzą wigilijną pamiętajmy o wspólnej modlitwie,
odczytaniu fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, łamaniu opłatkiem, złożeniu sobie życzeń i zaśpiewaniu kolędy. W „Drodze do Nieba” na
stronie 303 jest propozycja modlitwy w ten święty wieczór. Warto z niej skorzystać.
2. W noc wigilijną o godz. 23.30, zapraszamy na liturgiczne zakończenie Adwentu,
które poprowadzi chór parafialny i młodzież.
3. Zapraszam wszystkich na Pasterkę o godz. 24.00 w int. Parafian i Gości.
Będzie to pierwsza msza św. z Uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Następne Msze św.: godz. 8.00 i 10.30.
O godz. 15.00 rozpocznie się wspólne kolędowanie i błog. sakramentalne.
4. We wtorek (26.XII) drugi dzień świąteczny - święto św. Szczepana, męczennika.
Msze św. o godz. 8.00 (pobłogosławienie owsa)
i o godz. 10.30 (prezentacja i rozesłanie kolędników misyjnych).

Po Mszy św. o godz. 18.00 pobłogosławienie wina.
6. W czwartek święto Świętych Młodzianków, męczenników.
Msza św. o godz. 9.00. Po Mszy św. błogosławienie dzieci, rodziców z dziećmi
na ręku i niemowlętami, oraz kobiet w stanie błogosławionym.
7. W przyszłą niedzielę ostatni dzień 2017 roku, święto Świętej Rodziny.
godz. 15.00 - nabożeństwo dziękczynno – błagalne. (Te Deum).
godz. 23.00 – 23.55: adoracja Pana Jezusa (różaniec i adoracja w ciszy).
Serdecznie zapraszam.
8. W czwartek o godz. 15.00 rozpoczęcie odwiedzin kolędowych.
W niedziele 7, 14 i 21. stycznia można w ramach kolekty złożyć ofiarę kolędową, która
zostanie przeznaczona na parafialny fundusz inwestycyjny (planujemy rozpocząć budowę Domu Parafialnego na wiosnę 2018 r.).
9. Kolekty: 24 i 25. grudnia – na wydatki parafialne
z „Pasterki” - na Fundusz Obrony Życia
(Dom Matki i Dziecka, Ośrodek Adopcyjny i Poradnia Katolicka)
26. grudnia – na wydział Teologiczny w Opolu,
Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.
10. Wspólnota parafialna dziękuje Rejonowi 29. za pełnienie dyżuru w minionym
tygodniu. W tym tygodniu dyżur pełni Rejon 30.
Dni dyżuru
Rejon
Mieszkańcy ulic
Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70.
24 – 30. grudnia
30.
Wierzbowa 33, 34.
31 – 06. stycznia
31.
Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29.
Brzozowa 4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36;
9, 11, 15.
Sprzątanie kościoła w *środę o godz. 19.00 i w sobotę o godz.9.00.

07 – 13. stycznia

32.

* Ewentualną zmianę godziny proszę ustalić z ks. proboszczem.

11. W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, rozprowadzono 80 świec dużych
i 120 małych. „Bóg zapłać” za wsparcie tego dzieła.
12. Za cegiełki (w postaci ciasteczek) na remont organów zebrano 4.000 zł. Jeszcze raz
dziękuję Karłubieckim Gospodyniom, organizatorom i wszystkim kupującym.
Jest jeszcze kilkanaście porcji tych „cegiełek”. Można je nabyć.
13. Kolędnicy Misyjni 2017:
• 26. grudnia, na Mszy św. o godz. 10.30 – prezentacja grup i rozesłanie
• 27. grudnia, od 15.00 do 18.00 – kolędowanie po Parafii.
Gdyby ktoś chciał przyjąć kolędników w tym dniu, to proszę o zgłoszenie
tego w zakrystii, by można było ustalić trasę kolędowania.
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Złota myśl tygodnia: „W imię miłości jestem, w imię miłości wybaczam.
W imię miłości odchodzę, w imię miłości wracam”. (S. Celińska).
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M.: 18.00 – za ++ rodziców Wiktorię i Alojzego Przybyła,
Stefana i Annę Kuklewskich, 4 ciocie i dziadków z obu stron.
19.00 – 20.00: spowiedź św.

IV Niedziela Adwentu - 24. XII 2017r.

(niedziela rodzin)

7.00 - 7.55: spowiedź św. (ks. proboszcz)
7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 8.00 – za + męża ojca i dziadka Gabriela Huberta Małek (w 5. r. śmierci).
9.30 – 10.25: spowiedź św.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za parafian.
13.00 – 14.00: spowiedź św.
*23.30 – liturgiczne zakończenie Adwentu
(przygotowane przez chór parafialny i młodzież)

Poniedziałek – 25. XII 2017 roku
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
M: 24.00 (Pasterka) – w intencji Parafian i Gości.
7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 8.00 – …………………………………........ (intencja wolna).
10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + męża ojca i dziadka Jerzego Feliks (w 23. r. śm.).
15.00 – wspólne kolędowanie i błogosławieństwo sakramentalne.
2. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Wtorek 26 XII 2017 r. - Święto św. Szczepana, męczennika
M: 8.00 – ………………………………………………..……………… (intencja wolna).
Pobłogosławienie owsa

M: 10.30 – do Dzieciątka Jezus w intencji kobiet, mężczyzn i rodzin
oraz w intencji pracujących za granicą o Boże błogosławieństwo.
Rozesłanie kolędników misyjnych
*Dzisiaj nieszporów nie będzie (dzień rodzinnych spotkań)

3. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Środa (27. XII) – św. Jana, apostoła i ewangelisty
*15.00 – 18.00: kolędnicy misyjni –
kolędowanie po domach naszej parafii
M.: 18.00 – …………………………….……….. (intencja wolna).
Pobłogosławienie wina ku czci św. Jana
(wino przynosimy we własnym zakresie)
4. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Czwartek (28 XII) – świętych Młodzianków, męczenników
*8.30 – 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 Diecezjalnego Dzieła Modlitwy (w intencji kapłanów) „Oremus”.
M.: *9.00 – za parafian, szczególnie za rodziców, niemowlęta i dzieci.
Kolędowanie dzieci. Będzie można indywidualnie zaśpiewać lub zagrać kolędę.
Błogosławienie dzieci, rodziców z dziećmi na ręku i niemowlętami,
oraz kobiet w stanie błogosławionym.

Piątek (29. XII) – 5. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
M.: 8.00 – za ++ siostrę Teresę Zieleźny, męża Jana, rodziców,
++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcu cierpiące.
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia

Sobota (30. XII) – 6. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
M.: 8.00 – ………………………………………………………….…. (intencja wolna)
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.00 – 17.30: adoracja w ciszy
17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia
17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne
17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za + Jerzego Hamerla (od mieszkańców ul. Kamiennej).
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym: „Właściwością tekstu Janowego jest to, że
Ojciec, Syn i Duch Święty wymieniani są w nim wyraźnie jako Osoby, pierwsza odrębna
od drugiej i trzeciej i te między sobą. O Duchu-Pocieszycielu mówi Jezus, używając często zaimka osobowego „On”, równocześnie zaś, w całym tym pożegnalnym przemówieniu odsłania te więzi, jakie łączą wzajemnie Ojca, Syna i Parakleta” (św. Jan Paweł II).
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7. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Niedziela 31. XII 2017 roku – ostatni dzień 2017 roku
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 8.00 – w int. Stefana Bekiesch (z okazji 50. r. urodzin)
z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. (Te Deum).
10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w intencji parafian z podz. za Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej oraz naszych Patronów w 2017 roku.
M: *15.00 (liturgiczne zakończenie starego roku) Nabożeństwo dziękczynno – błagalne (Te Deum).

*23.00 – 23.55: adoracja Pana Jezusa (różaniec i adoracja w ciszy).
*24.00 - składanie sobie życzeń noworocznych na placu kościelnym.
14. Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy pracowali przy przygotowaniu kościoła na
Święta Bożego Narodzenia. Byli to: Gerard i Teresa Wicher, Bernard Smiatek,
Beata Schnurpfeil, Agnieszka Caban-Jania, Andrzej Jania, Damian Małek,
Adam i Rita Ficek, Antoni Wicher, Eryk Kluge, Zygmunt Łątka, Bernard Knorr,
Anna Brysz, Piotr Trzerwa, Zenon Nakielski, Adam i Izabela Tkocz, Józef Malkusz,
Jozef Cerman, Joachim Bekiersz, Henryk Skałecki.
Jeżeli kogoś imiennie nie wymieniłem, to niech czuje się wyjątkowo wyróżniony.
15. Dziękuję również osobom, które ofiarowały choinki: Piotr Konieczko („Szkółka Konieczko”), Anita i Piotr Wotzka, Bernadeta Kampa, Leokadia Gaida i rodzina Janik.
16. Dziękuję osobom, które ufundowały nowe figurki do szopki betlejemskiej. Jest to
grono kilkunastu osób. Dziękuję osobie, która pilotowała całe przedsięwzięcie.
Całość wygląda imponująco.
17. Dziękuję rodzinie, która ufundowały nowe żarówki LED na choinki.
18. Mamy 4 nowe lichtarze przed ołtarzem. Ufundowała je osoba, która podjęła
dodatkową pracę i zarobione środki przeznaczyła na ten cel.
Bardzo serdecznie dziękuję.
19. Jest jeszcze jeden lichtarz, przeznaczony pod świecę maryjną.
Gdyby ktoś chciał go ufundować to powiem, że kosztuje on 1450 zł.
31. grudnia o godz. 21.00 w GCK w Gogolinie rozpocznie się Gala Sylwestrowa
z najpiękniejszymi melodiami świata. Organizatorzy zapewniają również kawę
ze słodką niespodzianką. Bilety do nabycia w sekretariacie GCK (80 zł i 40 zł).

Życzenia świąteczne
W noc narodzenia Pana Jezusa aniołowie ogłaszają chwałę Bogu „na wysokości”. Niech świętowanie Bożego Narodzenia w gronie
rodzinnym będzie okazją do wzajemnego dzielenia się dobrym słowem. Bogu należy się chwała ze względu na to, co dla nas zrobił. Naszym bliskim należą się komplementy i wyrazy wdzięczności (nie tylko
z powodu trudu włożonego w przygotowanie świąt). Niech Chrystus
rodzi się nie tylko w kościele, w czasie Eucharystii, ale też w naszych
domach w trakcie świątecznych rozmów. Ks. proboszcz
Patron tygodnia – św. Szczepan, diakon i pierwszy
męczennik – 26 grudnia
Greckie imię Stephanos znaczy tyle, co „wieniec” i jest tłumaczone na język polski jako Stefan lub Szczepan. Nie
wiemy, ani kiedy, ani gdzie św. Szczepan się urodził. Jego
greckie imię wskazywałoby na to, że był nawróconym hellenistą - Żydem z diaspory, zhellenizowanym, czyli posługującym się na co dzień językiem greckim. Nie są nam znane szczegóły jego wcześniejszego życia. Jego dzieje rozpoczynają się od czasu wybrania go na diakona Kościoła. Apostołowie w odpowiedzi na
propozycję św. Piotra wybrali siedmiu diakonów dla posługi ubogim, aby w ten sposób
odciążyć uczniów Chrystusa oraz dać im więcej czasu na głoszenie Ewangelii. W gronie
tych siedmiu znalazł się Szczepan. Nie ograniczył się on jednak wyłącznie do posługi
ubogim. Według Dziejów Apostolskich, „pełen łaski i mocy Ducha Świętego” głosił
Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić.
Został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciw Prawu i Świątyni. W mowie
obrończej Szczepan ukazał dzieje Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując,
że naród ten stale lekceważył wolę Boga (Dz 6,8 - 7,53). Publicznie wyznał Chrystusa,
za co został ukamienowany (Dz 7, 54-60). Jest określany mianem Protomartyr - pierwszy męczennik.
Bibliści zastanawiają się, jak mogło dojść do jawnego samosądu oraz morderstwa, skoro
każdy wyrok śmierci był uzależniony od podpisu rzymskiego namiestnika, jak to widzimy
przy śmierci Pana Jezusa. Właśnie wtedy, w 36 roku Piłat został odwołany ze swojego
stanowiska, a nowy namiestnik jeszcze nie przybył. Żydzi wykorzystali ten moment, by
dokonać samosądu na Szczepanie, co więcej, rozpoczęli na szeroką skalę akcję niszczenia chrześcijaństwa: „Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim” (Dz 8, 1)

