
Biuro Parafialne: 
 

wtorek: 16.00 – 17.00 
czwartek: 16.00 – 17.00 
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 
Adres strony internetowej:  http://parafiakarlubiec.pl  

Program duszpasterski na 2018 r.: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” 
 

XXVIII Niedziela Zwykła – Duch Święty udziela daru 
bojaźni Bożej i wolności 

 

Liturgia słowa Bożego: Mdr 7,7-11; Hbr 4,12n; Mk 10,17-30 

 

Jezus zwracając się do swoich uczniów, po rozmowie z bogatym 
młodzieńcem, powiedział: „Dzieci, jakże trudno wejść do króle-
stwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność”.  
Nie słyszymy w Jego słowach potępienia bogactwa, ale ukaza-
nie, jak ludzie winni używać bogactw tego świata, żeby nie stały 

się one dla nich przeszkodą w zbawieniu. Na tym właśnie polega mądrość, która jest 
najcenniejszym skarbem. Dlatego Jezus w „Kazaniu na Górze” naucza: „Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. (…). 
Jezus, który „dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić” ma stanowić 
dla nas stały punkt odniesienia w osiąganiu świętości. Być ubogim to być wolnym od 
ulegania powabom świata, które nie dają człowiekowi prawdziwego szczęścia.  
Do tego, by być wolnym, jest potrzebne zacieśnianie więzi z Jezusem, rozeznanie  
w świetle słowa Bożego oraz karmienie się Bożym miłosierdziem i Eucharystią. 

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 różaniec i błog. sakr. 
2. Zachęcam do modlitwy różańcowej w październi-

ku odmawianej w kościele, lub w gronie rodzinnym. 
Każdego dnia w październiku można zyskać odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami.            

3. W piątek: 16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
                    16.30 – różaniec z udziałem dzieci 
                    17.30 – różaniec z udziałem dorosłych 
                      19.30 – ok. 21.30: dekanalne spotkanie młodzieży  
(w naszym kościele). Jest to kolejne spotkanie formacyjne dla przygo-
towujących się do bierzmowania. Zapraszam wszystkich młodych ludzi,  
szczególnie kandydatów do bierzmowania (Grupa I, II i III).  
Obecność kandydatów obowiązkowa. 

4. W zakrystii i Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2019 r. 
5. Dziękuję tym, którzy w minionym tygodniu pracowali przy kościele. Byli to: 

Gerard Wicher, Teresa Wicher, Helmut Müller, Mieczysław Skrzypek, Adam Ficek, 
Bernard Smiatek, Piotr Trzerwa, Antoni Wicher, Zygmunt Łątka, Bernard Knorr,  
Damian Małek, Mieczysław Skrzypek, Henryk Skałecki, Zenon Nakielski, Jan Duczek, 
Tadeusz Kasiura, Mateusz Skałecki, Adam Tkocz, Hubert Sznajder i Dawid Gala.  
Annie Wolskiej, Marii Wacławek, Jadwidze Kasiura i Barbarze Szefczyk dziękujemy za 
kawę i ciasto do kawy. 

6. Dzisiaj obchodzimy XVIII Dzień Papieski, z którym związane są dwie rocznice z życia       
    św. Jana Pawła II: 60. rocznica sakry biskupiej i 40. rocznica wyboru na papieża.  
    Hasło Dnia Papieskiego: „Promieniowanie ojcostwa”.  
7. Kolekty:  14. października – na potrzeby parafialne  
                   21. października – na misje 
    Zbiórka do puszki: 14. października – na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia,  
                                             wspierającą uczące się dzieci i młodzież z rodzin ubogich. 

 

 8. Dzisiaj na Górze św. Anny odbędą się obchody Dnia Dziecka Utraconego.  
     W programie: Msza św. w Bazylice o godz. 17.00 w intencji zmarłych dzieci i ich     
     rodziców, a po niej różaniec i procesja na cmentarz. 
 

9. W sobotę 20 października odbędzie się III Diecezjalna Pielgrzymka Żywego  
     Różańca na Górę św. Anny. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.30.  
 

Na wesoło: Chłopiec muzułmański nawraca się na chrystianizm. Rzecz bardzo rzadka. 
Upomina go kolega: - Twój ojciec w grobie się przewróci. 
Na to nawrócony z uśmiechem: - Mam brata, który również się nawróci.  
Wówczas ojciec przewróci się po raz drugi i będzie w tej pozycji co zawsze. 

 

Nr 41 
(492) 

 
14. X 2018 r. 

 

     
 

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

 

 

Dni dyżuru 
 
 

  

Rejon Mieszkańcy ulic 

07 – 13. października 30. Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70. 
Wierzbowa 33, 34, 36. 

Dziękuję osobom z Rejonu 30, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 
Były to: Irena Wnuk, Joanna Jendrusch, Urszula Chrobok, Bernard Marzotko, Aneta 

Nowak i Krystyna Kuźnia 
14 – 20. października 31. Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. 
21 – 27. października 32. Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36;  9, 11, 15. 

 

Sprzątanie kościoła: poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia:  „Padające drzewo robi więcej hałasu niż las, który stoi”  
(Franciszek Kucharczak) 

 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Barbarę i Wiktora Rigol, Annę i Ludwika Herok,  
                synów Waldemara i Józefa Herok, Ritę i Huberta Malkusz,  
                Winfryda Brysz oraz ++ z pokrewieństwa. 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 19. z 30) 
 
 

XXVIII Niedziela Zwykła – 14. X 2018 r.  (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                                                                   
 
 

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ rodziców Martę i Pawła Kipka, Józefa i Jadwigę Chudala,  
                 2 braci, siostrę i Anitę Nichtke. 
 
 

M.: 9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) –  ……..………………. (intencja wolna).        
 
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 –  za ++ rodziców Małgorzatę (w 55. r. śm.) i Norberta Marcinek,  
                   matkę Stanisławę i ++ z pokrewieństwa.     

                  15.00 – różaniec i błog. sakr. 
 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 20. z 30) 
 

    

 

Poniedziałek (15. X) – św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła                                                                                 

        17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – w int. rodziny Sapok z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej. 
 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 21 z 30) 
 

 

Wtorek (16. X) – św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska                                                         

        17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 - za ++ męża Henryka Wistuba, jego rodziców Jadwigę i Józefa Wistuba. 

 

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza i młodzieży w sprawie przygotowania  
diecezjalnego dnia skupienia dla młodzieży dekanatu Kamień Śląski. 

 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 22. z 30) 
 

 

Środa (17. X) – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 

       *7.00 – 7.25: spowiedź św. 
       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + ojca Leona Solisz, + matkę Franciszkę  
                oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron. 

 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 23. z 30) 
 

Czwartek (18. X) – św. Łukasza Ewangelisty       

         17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Jana i Zofię Koryzma, Martę i Ludwika Niewieś,  

              siostrę Annę i jej męża Mariana, szwagra Mariana i kuzyna Pawła. 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 24. z 30) 
 

 

Piątek (19. X) – dzień powszedni             
                        

       15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia;        
      16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
      16.30 (z udziałem wszystkich dzieci) – różaniec                                    
     17.00 – 17.25: spowiedź św. 
     17.30 – różaniec  
M.: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Jerzego Feliks, ++ rodziców i teściów,  
                   siostrę i jej męża, 3 braci, szwagrówkę i ++ z pokrewieństwa. 
 

19.30 – ok. 21.30 - dekanalne spotkanie młodzieży 
Kandydaci do bierzmowania obowiązkowo (Grupa I, II i III) 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 25. z 30) 
 

 

Sobota (20. X) – św. Jana Kantego, prezbitera 

       7.00 – 7.25: spowiedź św. 
       7.30 – różaniec 
M.: 8.00 – w int. Marii Torka  (z okazji 75. r. ur.) z podz. za o. łaski  
                  z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.                   (Te Deum).    
 

          17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy) 
         17.00 – 17.30: spowiedź św.        17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
        17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Gabrielczyk i Wicher, 3 braci, 2 bratowe 
                   i ++ z pokrewieństwa. 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 26. z 30) 
 

 

Niedziela Misyjna – 21. X 2018 r.                                     (niedziela młodzieży)                                                                   
 
 

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za + męża ojca Ernesta Moik, syna Zygfryda, 3 siostry, 3 braci  
                 i pokrewieństwo z obu stron.     
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 –  w int. Adama i Rity Ficek (z okazji r. ślubu) z podz. za o. łaski  

         z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.     

                  15.00 – różaniec i błog. sakr. 
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