
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 Zwykła - „Przez Chrystusa w Duchu Świętym  
Bóg pobudza wierzących do służby na rzecz chorych”. 

 

I czyt.: Job 7,1-7;  II czyt.: 1 Kor 9,16-23;  Ewangelia: Mk 1,29-39 

 
 

„Wokół Jezusa gromadziły się rzesze ludzi. Spragnieni byli słowa, 
jakie im Jezus głosił. Przychodzili także, by szukać uzdrowienia duszy 
i ciała. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo był zajęty. Ale nie dał się po-
chłonąć do końca szaleńczej aktywności. „Nad ranem, gdy jeszcze było 

ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił”. Wiedział, jak 
wielu jest jeszcze nieuzdrowionych, że tylu przychodzi do Niego ze swoimi bolączkami, 
tylu przecież cierpi po dziś dzień, na całym świecie – a jednak usuwał się w cień, aby 
trwać na modlitwie. Nawet Jezus potrzebował czasu dla siebie, odpoczynku, modlitwy. 
Potrzebował przede wszystkim kontaktu ze swoim Ojcem i to był sekret Jego ogromnej 
mocy i skuteczności działania. 

My także potrzebujemy kontaktu z Bogiem, aby naładować się Bożą energią, 
która pomaga pełniej i sensowniej żyć. Dzisiejszy człowiek popada, jak nigdy dotąd,  
w różnego rodzaju depresje, gubi się w życiu. A to dlatego, że zagubił nieraz zdolność 
kontaktu z Bogiem, zastępując go różnego rodzaju „liturgiami”, choćby przed telewizo-
rem, na stadionie czy w galerii handlowej. Wydaje się, że współczesnemu człowiekowi 
najbardziej potrzeba refleksji, czyli zastanowienia się i rozmyślania nad samym sobą, nad 
wartością i celem swojego życia, wybiegającym daleko poza ziemię. 
Godne podziwu są często nasze poświecenia dla innych. Ale potrzebujemy też troski  
o samych siebie, chwili odpoczynku, spokoju. Potrzebujemy czasu, aby wznieść myśl do 
Boga, aby w jego świetle wszystko poustawiać w swoim życiu na właściwym miejscu.  
I pełniej żyć. Gdy tego zabraknie, możemy się zredu-
kować do roli robota, który po zużyciu nikomu nie jest 
potrzebny. A ponadto może się okazać, że to nasze 
poświecenie nie wyszło na dobre naszej rodzinie lub 
też nie doczekaliśmy spokojnej przyszłości”.    
                                            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 o godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe i błog. sakramentalne. 
   Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie w salce. 
2. W poniedziałek wspomnienie św. Agaty. Po Mszy św. pobłogosławienie wody i chleba. 
3. W czwartek, o godz. 18.30, spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I i II). 
4. W piątek, o godz. 18.30, spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III). 
5. W sobotę, o godz. 8.00, Msza św. za parafian. 
6. W przyszłą niedzielę (drugą miesiąca), o godz. 9.15, Msza św. dwujęzyczna. 
7. 12. lutego (w przyszły poniedziałek), o godz. 19.00, spotkanie Parafialnej Rady Dusz-

pasterskiej. Proszę swoje sugestie, dotyczące spraw duszpasterskich i gospodar-
czych, zakomunikować Radnym, którzy przedstawią je na spotkaniu. 

8. Kolekty:  4. lutego - na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne 
                 11. lutego – na potrzeby parafialne. 
    2. lutego na klasztory klauzurowe zebrano 658 zł. „Bóg zapłać”. 
9. Wspólnota parafialna dziękuje Rejonowi 35. za pełnienie dyżuru w minionym  
     tygodniu. W tym tygodniu dyżur pełni Rejon 36.    
 

 

10. Serdeczne podziękowanie składam Panu Zygmuntowi Łątka za pełnienie z całym 
oddaniem, przez kilka lat, funkcji palacza w kotłowni naszego kościoła. Z przyczyn zdro-
wotnych, Pan Zygmunt zakończył swoją posługę 31. stycznia br.  
Życzymy Panu Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.  
Gdyby ktoś chciał się podjąć tej funkcji na najbliższe 3 miesiące, to bardzo proszę o zgło-
szenie się do ks. proboszcza.  
11. W dalszym ciągu mile widziana jest osoba (kobieta lub mężczyzna), która podjęła by 
się funkcji koordynatora sprzątania kościoła. Minimum czasu, który trzeba by temu po-
święcić, to 30 minut w poniedziałek i 90 minut w sobotę.  
12. Bardzo dziękuję wszystkim, a szczególnie młodzieży, którzy w miniony piątek pra-
cowali przy demontażu szopki i dekoracji świątecznej. Praca trwała do 22.00.  
Za wszelkie „niedogodności” podczas pracy - przepraszam.  
 

 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym: „Zjednoczenie Chrystusa z Duchem Świętym, 
którego jest On w pełni świadom, wyrażę się w „rozradowaniu”.  (św. Jan Paweł II). 

 

Nr 5 
(456) 

 
4. II 2018 r. 

 

     
 

Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 
 

  

Rejon Mieszkańcy ulic 

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

11 – 17. lutego 37. Sosnowa  17, 23;   4, 12, 18. 
Lipowa  1, 7, 11, 15. 

18 – 24. lutego 38. Krapkowicka  68, 68a, 70, 74;    
                       87/1,  87/2,  87/3,  87/4,  89. 

Sprzątanie kościoła w poniedziałek o godz. 16.30 lub 18.30 i w sobotę o godz.9.00. 
* Ewentualną zmianę godziny proszę ustalić z ks. proboszczem. 
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Złota myśl tygodnia: „Jeśli nie zaniedbacie modlitwy,  
                                   w waszej duszy nie zabraknie Bożej miłości”.   (św. Ojciec Pio) 
 

 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Elżbietę i Franciszka Remus,  
             braci Ryszarda i Henryka, teściów i szwagrów z rodziny Rybczyńskich. 
 

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 4. II 2018 r. (*odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)      
         

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  8.00 – za + męża i ojca Winfryda Brysz,  
                 ++ rodziców Huberta i Ritę Malkusz i ++ z pokrewieństwa. 
               
 

       10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii    
  M: 10.30 – w int. Piotra Giecewicz (z okazji 40. r. urodzin)  
                  z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  
            

      15.00 – nabożeństwo różańcowe i błogosławieństwo sakramentalne.   
                     Zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca 

 

 

Poniedziałek (5. II) – św. Agaty, dziewicy i męczennicy                                                               

 M: 18.00 – za ++ rodziców Teodora i Katarzynę Polański,  
                   Juliana i Kazimierę Wolski oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Pobłogosławienie wody i chleba ku czci św. Agaty 
 

 

Wtorek (6. II) – śś. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy              

M.: 18.00 – w int. Norberta Koch (z okazji urodzin) z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny.  
                   Za ++ rodziców Cecylię i Konrada Koch. 
 

 

Środa (7. II) – dzień powszedni                                    

M: 8.00 – za ++ żonę Małgorzatę Nowak, Hildegardę Cholewa i Jana Cholewa.  
 

 

Czwartek (8. II) – 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, w intencji DDM „Oremus”. 
 

M.: 18.00 – za + Bernarda Kolenda (w 1. r. śmierci). 
 

18.30 – 19.30: spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I i Grupa II) 
 

 
 

         Na wesoło:   
- Tato, wiesz, jakich słów używamy w szkole najczęściej? 
-  Nie wiem. 

  - Zgadłeś! 
 

Piątek (9. II) – dzień powszedni          

      15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
     *15.45 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
16.30 (z udziałem wszystkich dzieci) – nabożeństwo słowa Bożego. 
 

M.: 18.00 -  za + mamę Barbarę Caban (w 4. r. śmierci),  
                   za + ojca Czesława Caban. 
 

18.30 – 19.30: spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III) 
 

 

Sobota (10. II) – św. Scholastyki, dziewicy   

 
                     

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 – za ++ rodziców Józefa i Paulinę Warwas,  
                 ++ dziadków Niepala, ++ z rodzin Baran. 

 

 
 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11. II 2018 r. (*adoracja)      
XXVI Światowy Dzień Chorego 

         

                  7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  8.00 – w intencji Katarzyny Matuszek (w 1. r. urodzin),  
          z podziękowaniem za o. łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej,  
          Anioła Stróża i Boże błog. dla całej rodziny. 

Błogosławieństwo rocznego dziecka 
               
 

                      9.00: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.:  9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski – ks. dr Janusz Podzielny) –  
                za + wujka Wernera Kluge (z okazji urodzin). 
 
 

                    10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii    
  M: 10.30 – w intencji Rafała Karola Wancke (w 1. r. urodzin), z podz. za o. łaski  

     z prośbą o opiekę Matki Bożej, Anioła Stróża i Boże błog. dla całej rodziny. 
Błogosławieństwo rocznego dziecka 

 
            

      15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne.   
 

 
 

„Kto nie wyda na kucharza, ten wyda na lekarza”. 
„Wiele słuchaj, mało mów, jeśli chcesz, abyś był zdrów”. 
„Zdrowie i dobre sumienie waż sobie nad dobre mienie”. 
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