
Biuro Parafialne  
w tym tygodniu 

 

poniedziałek: 8.45 - 9.30 
sobota: 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” 
 

3. Niedziela Zwykła    „Pociągnięci łaską Ducha Świętego” 
I czyt.: Jon 3,1-10;  II czyt.: 1 Kor 7,29-31;  Ewangelia: Mk 1,14-20         

   

„Pewien człowiek, idąc ulicą, dostrzegł swojego przyjaciela, który space-
rował ze swoim psem, bernardynem. Nie było by w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że przyjaciel z pieskiem na smyczy szedł zygzakiem, od 
drzewka do drzewka. „Witaj, przyjacielu, dokąd idziesz?” - zagadnął. 
„Nie wiem, zapytaj mojego psa!” – odpowiedział tamten. 

Okazuje się, że można być właścicielem psa, ale to nie my jego, ale on nas posiada.  
Co oznacza zatem Pawłowe wezwanie z Pierwszego Listu do Koryntian, że mamy sta-
wać się jak „ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali”? To znaczy nabywać tak, żeby 
to, co nabywamy, nie posiadło nas w niewolę. Czy nie śmieszny jest ktoś, kto kupił sobie 
nowy sprzęt elektroniczny, a następnie skarży się, że nie może wyjść z domu, bo musi z 
niego korzystać? Albo ktoś, kto kupił nowy samochód i całe dnie spędza na podziwianiu, 
myciu i dopieszczaniu go, a noce na pilnowaniu, by go nikt nie ukradł? 

W czym tkwi owa śmieszność? W tym, że 
elektronika czy samochód nie są warte naszego 
życia. Mają służyć nam, a nie my im. Jeśli jest od-
wrotnie, oddalamy się od prawdziwego szczęścia. 
Dlaczego? Ponieważ nie znamy właściwej hierarchii 
wartości, traktując jako coś najważniejszego rzeczy i 
sprawy mało istotne. To tak, jakby ktoś chciał, żeby go odwieźć do domu, ale próbował 
do tego przekonać nie kierowcę taksówki, ale… oponę. (…).  

Nie chodzi o to, by zanegować wszystkie przyjem-
ności w życiu, ale o to, by wybrać to, co jest rze-
czywiście dobre, ważne, wartościowe. A kluczem do 
właściwego wyboru są słowa: „przemija bowiem 
postać tego świata”. W ten sposób możemy odróż-
nić, co tak naprawdę jest ważne, a co nie”.      
                                                ks. Leszek Smoliński 

 
 

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 nabożeństwo kolędowe i modlitwa za Babcie i Dziadków o godz. 15.00. 
2. Jutro Dzień Dziadka. 
3. Intencje mszalne na 2018 rok można zamawiać w Biurze parafialnym i w zakrystii. 
4. Kolekty:  21. i 28. stycznia – na potrzeby parafialne. 
5. Wspólnota parafialna dziękuje Rejonowi 33. za pełnienie dyżuru w minionym  
     tygodniu. W tym tygodniu dyżur pełni Rejon 34.    

 
 
 

6. Z serca dziękuję tym, którzy pracowali we wtorek, środę i sobotę na cmentarzu, przy-
gotowując teren pod parking. Byli to: Gerard Wicher, Robert Wancke, Adam i Rita Ficek,  
Józef Sapok, Józef Malkusz, Marek Wolski, Andrzej Jania, Antoni Wicher, Herbert Mnich,  
Zdzisław Wnuk, Michał Koryzma, Bernard Smiatek, Eryk Borończyk, Zygmunt Łątka, 
Bernard Knorr i Dawid Gala.  
Szczególnie gorące podziękowania przekazuję pilarzom - za waszą ciężką pracę.  
Robertowi Wancke, Markowi Wolskiemu, Józefowi Malkusz, Józefowi Sapok  
i Ryszardowi Szczepanek – dziękuję za udostępnienie ciągników i koparek. 

 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym: „Duch Święty przychodzi za cenę Chrystuso-
wego „odejścia”. Jeżeli owo „odejście” wywołało smutek Apostołów, a smutek ten miał 
osiągnąć szczyt w męce i śmierci w dniu Wielkiego Piątku, to z kolei „smutek ten w ra-
dość się obróci”, Chrystus bowiem włączy w swe odkupieńcze „odejście” chwałę zmar-
twychwstania i wniebowstąpienia do Ojca. Tak więc smutek prześwietlony radością jest 
udziałem apostołów w ramach „odejścia” ich Mistrza, które było „potrzebne”, ażeby dzięki 
niemu inny „Pocieszyciel” mógł przyjść”. (św. Jan Paweł II) 

 
 

 

Na wesoło: Do katolickiego biskupa Jerozolimy przychodzą dwaj Żydzi z Emaus. Przed-
stawiają mu ilustrację Chrystusa siedzącego w gospodzie z dwoma wędrowcami ucieka-
jącymi z Jerozolimy do Emaus i pytają: 
 - Ekscelencja poznaje tych ludzi? 
   - Oczywiście. Ale po co to pytanie? 
 - Przyszliśmy – odpowiadają – prosić o uregulowanie rachunku za wieczerzę.  
Bo jak Ekscelencji wiadomo, główny gość zniknął w pewnej chwili, a dwaj pozostali szyb-
ko wracali do Jerozolimy. Zapomnieli zapłacić za posiłek naszym przodkom. 
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Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 
 

  

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

28 – 03. lutego  35. Świerkowa 1, 3, 5;    12, 14, 16, 18, 20, 24. 

04 – 10. lutego 36. Wierzbowa  1, 3, 5, 7 
Sosnowa  1, 7, 11, 13, 15;       Wiśniowa 2 

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: „Dziadkowie i wnuki tworzą krąg najlepszego porozumienia”.                                
                                                                                                        (Dona Rose) 
 
 
 

M.: 18.00 – za + męża i ojca Alojzego Suszka (w rocznicę śmierci). 
 
 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 21. stycznia 2018 r.  
3. - niedziela młodzieży     (Dzień Babci) 

         

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  8.00 – za + Mieczysława Kurp (w 30. dzień po śmierci),  
                 + córkę Agnieszkę Sówka, 
                 ++ rodziców Hildegardę i Józefa Śliwa  

                                        oraz Wiktorię i Józefa Kurp. 
               
 

       10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii    
  M: 10.30 – za + męża Karola Bachem, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo 
                  oraz ++ z pokrewieństwa Bachem i Jucha. 
 

Błogosławieństwo rocznego dziecka: Adam Nowakowski 
                   
               

                   15.00 – nabożeństwo kolędowe, modlitwa za Babcie i Dziadków 
                    oraz błogosławieństwo sakramentalne.  

 

 

Poniedziałek (22. I) – dzień powszedni           (Dzień Dziadka)                                         

M: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Huberta Gabriela Małek.  
 

 

Wtorek (23. I) – dzień  ku czci św. o. Pio              

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) za + męża Piotra Ikas (w 4. rocznicę śmierci) 
11) ……………….…  (w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

 

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie) 
 

 

 
 
 
 

Środa (24. I) – św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła                                    

M: 8.00 – w int. Anny Brysz (z okazji urodzin) z podz. za o. łaski 
                   z prośbą o Boże błog. dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 
 

 

 
 

Czwartek (25. I) – święto nawrócenia św. Pawła, apostoła 

 

    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 – ……………………………………………………....…..… (intencja wolna) 
 
 

 

Piątek (26. I) – śś. biskupów Tymoteusza i Tytusa        (Dzień Islamu)                               
 

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

M.: 18.00 – za + Wernera Kluge (w miesiąc po śmierci).  
 

 

Sobota (27. I) – bł. Jerzego Matulewicza, biskupa      

                       

M.: 8.00 – za parafian. 
 
 

          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 – ……………………………………………………………. (intencja wolna) 
 
 
 

 
 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 28. stycznia 2018 r. 
(4. - niedziela rodziny)      

         

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  8.00 – za + Erwina Grobosch (z int. mieszkańców ul. Sadowej). 
               
 
 

       10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii    
  M: 10.30 – w int. Rity i Adama Ficek z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  
                  dla dzieci z rodzinami. 
            
               

                   15.00 – nabożeństwo kolędowe i błog. sakramentalne  
 
 

 
 

„Aby być chrześcijaninem, trzeba mieć wielkie serce, 
które kocha wszystkich ludzi bez różnicy”.    

                                                                      (bł. Paweł VI, papież) 
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