
Biuro Parafialne  

w tym tygodniu 
 

poniedziałek: 8.45 -9.30 

środa: 9.15 – 10.00 

czwartek: 8.45 - 9.30 

 

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” 
 
 

Chrzest Pański 

I czyt.: Iz 42,1-7;  II czyt.: Dz 10,34-38; Ewangelia: Mk 1,6-11         

   

„Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 
jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów” 
Rozwiązać rzemyk – to zapewne czynność kojarząca się również z roz-
plątywaniem jakichś węzłów. Można rozwiązać rzemyk, ale też problem, 

zagadkę, tajemnicę albo więzy krępujące nogi czy ręce więźnia. Jan nie czuł się na si-
łach, aby rozwiązać nawet najmniejszy z tysięcy węzłów gordyjskich, w jakie zaplątała się 
cała ludzkość. Kołtun grzechu zacisnął się bowiem nieludzko i tylko ktoś ponadludzki 
mógł sobie z tym poradzić. Jezus rozwiązał wszelkie węzły i więzy, rozwiązał wszystko 
to, co nas krępuje, zniewala, ogranicza, czyni niewolnikami.  (…). Nie ma takiego zwią-
zania, którego by miłość Jezusa nie rozplątała mocą rozkazującego słowa. Gdy pojawił 
się w okolicach Dekapolu, przyprowadzono mu głuchoniemego, któremu jednym słowem 
Effatha rozwiązał więzy języka i uwolnił słuch. Dał też ludziom moc do rozwiązywania 
wszelkich więzów na ziemi w mocy swego imienia. Powiedział do Piotra, że cokolwiek 
rozwiąże na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 
Wraz z Jezusowym narodzeniem rozwiązało się wszystko, co dotychczas ludzkość więzi-
ło. Nie będzie chyba wielkim nadużyciem interpretacyjnym, jeśli zrozumiemy następujące 
słowa Biblii: „Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Sy-
na” jako pewną przenośnię. Niech nie będzie to jedynie przypadkiem, że narodziny Jezu-
sa oddano słowem „rozwiązanie”, bo rzeczywiście Jezus przyniósł uwolnienie dla całej 
ludzkości. Greckie słowo, tłumaczone jako „rozwiąza-
nie”, ma również znaczenie „zniszczyć”, i Jan Ewan-
gelista celnie wymierzył swoje słowa w dzieło diabła: 
„Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł 
trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po 
to, aby zniszczyć dzieła diabła”.       
                               o. Augustyn Pelanowski 
 

 

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 Chrztu Pana Jezusa. Nieszporów nie będzie. 

2. W poniedziałek rozpocznie się okres zwykły w liturgii. 
2. W środę dzień wieczystej adoracji Pana Jezusa w naszym kościele (jeden raz  

w roku), wyznaczony nam przez Ks. Biskupa: godz. 8.30 - 9.00 i 15.00 - 18.00. 
Zapraszam do udziału w tej modlitwie wszystkich parafian.  

3. Trwają duszpasterskie odwiedziny kolędowe.  
    Msze św. w tygodniu będę na ogół rano, o godz. 8.00. 

W niedziele 7, 14 i 21. stycznia proszę w ramach kolekty złożyć ofiarę kolędową, która 
zostanie przeznaczona na parafialny fundusz inwestycyjny. 

4. Intencje mszalne na 2018 rok można zamawiać w Biurze parafialnym i w zakrystii. 
5. Bardzo dziękuję przedszkolakom z oddziału przedszkolnego PSP nr 3 w Gogolinie-

Karłubcu, które 6. stycznia z wielkim przejęciem przedstawiły nam Jasełka.  
   Dziękuję również wychowawczyniom i opiekunkom dzieci, za podjęty trud i bardzo 

dobrze wykonaną pracę.  
   Dziękuję również wszystkim osobom, które pomogły przygotować scenę i później ją 

sprawnie zdemontowały.  
6. Kolekty:  7. stycznia – na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne  
                     14. stycznia – na potrzeby parafialne. 
7. Wspólnota parafialna dziękuje Rejonowi 31. za pełnienie dyżuru w minionym  
     tygodniu. W tym tygodniu dyżur pełni Rejon 32.    

 
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym. 
„Duch Święty jest osobowym wyrazem obdarowywania się, bycia Miłością. Jest Osobą-
Miłością, jest Osobą-Darem. Jest to niezgłębione bogactwo rzeczywistości i niewysłowio-
ne pogłębienie pojęcia Osoby w Bogu, które możemy poznać jedynie dzięki Objawieniu. 
Równocześnie Duch Święty, jako współistotny w Bóstwie Ojcu i Synowi, jest Miłością  
i Darem (nie stworzonym), z którego jakby ze źródła wypływa wszelkie obdarowanie 
względem stworzeń (dar stworzony): obdarowanie istnieniem wszystkiego poprzez akt 
stworzenia, obdarowanie człowieka łaską poprzez całą ekonomię zbawienia”  
(św. Jan Paweł II). 

 

Nr 1 

(452) 
 

7. I 2018 r. 

 

   
 

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

w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 

Rejon Mieszkańcy ulic 

07 – 13. stycznia 32. Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36; 

                  9, 11, 15.  

14 – 20. stycznia 33. Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;  6, 8, 10, 12a, 14. 

   21 – 27. stycznia 34. Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30. 

Sprzątanie kościoła w poniedziałek o godz. 19.00 i w sobotę o godz.9.00. 
* Ewentualną zmianę godziny proszę ustalić z ks. proboszczem. 
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Złota myśl tygodnia: „Chrzest jest podstawą modelu społeczeństwa:  
                                      społeczeństwa braci”.                                      (Benedykt XVI) 

 

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 7. stycznia 2018 r. 
(Na Mszy św. o godz. 10.30 uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez dzieci 

komunijne i pokropienie wodą święconą. Dzieci niech przyniosą świece chrzcielne) 
 

 

                      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M: 8.00 – za parafian (szczególnie za te rodziny, które przyjęły odwiedziny kolędowe).            

                   10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

  M: 10.30 – za ++ męża Huberta Sapok, syna Jana, rodziców Sapok i Nogielski,         
             siostrę Jadwigę. 

               

   *Dzisiaj nabożeństwa nie będzie.  
 

 

R o z p o c z y n a  s i ę  o k r e s  z w y k ł y  w  l i t u r g i i  
 
 
 

Poniedziałek (8. I) – dzień powszedni                                          

M: 8.00 – ………………………………………………………..……. (intencja wolna).  
 

 
 

 

Wtorek (9. I) – dzień powszedni                                    

M: 8.00 – …………………………………………….……………….. (intencja wolna). 
 
 
 

 
 
 
 

Środa (10. I) – dzień wieczystej adoracji Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie 

w naszym kościele 

 
 
 

         7.30 – różaniec 
   M.: 8.00 – w intencji parafian.         

  Adoracja:  8.30 – 9.00 (modlitwa w ciszy)           
                   

                  15.00 – 18.00: 
            15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia 
            15.15 – 16.30 (modlitwa w ciszy) 
            16.30 – 17.00: adorują dzieci i młodzież 
            17.15 – 17.45: różaniec 
            17.45 – 18.00: wspólnotowe zakończenie adoracji 
                                    i błogosławieństwo sakramentalne 

 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jana i Bertę Grabelus, brata Jana,  
                   ++ z rodzin Grabelus i Blaut. 

18.30 – spotkanie uczestników Parafialnej Pielgrzymki do Fatimy. 
 

 

Czwartek (11. I) – dzień powszedni 
 

M.: 8.00 – za +  Jerzego Hamerla (w 30. dzień po śmierci). 
      
 

 

Piątek (12. I) – dzień powszedni         

M.: 8.00 -  ……………………………………………………………. (intencja wolna). 
 

 

 

      15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

 

Sobota (13. XII) – dzień powszedni      

                       

M.: 8.00 – za + męża Kazimierza Duława, ++ rodziców, teściów,  
                 bratową Wandę, 3 szwagrów, Marię Jaszkowic i Marcina Kauczor. 
 

 

          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 Antoniego i Jadwigę Wojtala,  
                 2 braci, ++ z pokrewieństwa Wojtala, Prusko i Dorniok. 

 

 
 

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 14. stycznia 2018 r. 
 (adoracja Pana Jezusa – przeniesiona z pierwszej niedzieli stycznia) 

         

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M:  8.00 – w intencji parafian (szczególnie za te rodziny, które w minionym tygodniu  

                                                                                 przyjęły odwiedziny kolędowe). 
               

 

        9.00: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M.:  9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) – za ++ Łucję i Piusa Skowronek,  
                synów Franciszka i Piotra, ++ krewnych z rodzin Weyrauch i Polański      

             oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 

 

       10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii    

  M: 10.30 – za + Józefa Wistuba (w 1. rocznicę śmierci). 
                   
               
               

   *Dzisiaj nabożeństwa nie będzie.  
 

 

 

 

Na wesoło. 

Dialog na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: 

  - Panie doktorze, zjadłem pizzę razem z opakowaniem. Czy teraz umrę?  

   - No cóż, wszyscy umrzemy.  

  - Wszyscy umrzemy?! O Boże, co ja zrobiłem! 
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