
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” 
 

Niedziela Misyjna – Duch Święty uzdalnia do miłości  
opartej na zapomnieniu o sobie i darze z siebie 

 

Liturgia słowa Bożego: Iz 53,10n; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45 

 

Uczniowie proszą, by być blisko Jezusa, być z Nim,  
w Jego chwale. I tego samego chce Jezus. Powołał i zaprosił ich, 
by dzielili z Nim Jego życie. Ale Jezus rozumie to inaczej. Ucz-
niowie proszą o pierwsze miejsca. Ale nie są świadomi, że w 

hierarchii Jezusa bycie pierwszym oznacza podjęcie trudu, cierpienia, krzyża, 
służby. Zasiadać obok Jezusa oznacza być ukrzyżowanym razem z Nim. (…). Jan i 
Jakub nie odwracają się od trudności, od cierpienia, okazują zdecydowanie i lojalność, 
która musiała ucieszyć Jezusa. Jezus nie wypomina im zarozumiałości. Wie przecież 
dobrze, że niedługo wobec próby sprawdzą się. Jan będzie stał pod krzyżem i wraz z 
Maryją doświadczy męczeństwa serca. Jakub będzie pierwszym z Apostołów, który 
odda życie za Jezusa.  o. Stanisław Biel SJ 
 

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 badanie statystyczne wiernych (liczenie    
  obecnych w kościele i przyjmujących Komunię św.). 

2. Zachęcam do modlitwy różańcowej  
    w kościele, lub w gronie rodzinnym.  

           W tym tygodniu w kościele:  
- niedziela, godz. 15.00 (tajemnice chwalebne)    
- poniedziałek, godz. 17.30 (tajemnice radosne) 
- wtorek, godz. 17.30 (tajemnice bolesne) 
- środa, godz. 7.30 (tajemnice chwalebne)    
- czwartek, godz. 17.30 (tajemnice światła)    
- piątek, godz. 17.30 (tajemnice bolesne) 
- sobota, godz. 7.30  

3. We wtorek od godz. 19.00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
4. W piątek nabożeństwo pokutne i spowiedź św.: 15.45 – klasy IV i V.   
                                                                      16.30 - dzieci młodsze i klasy VI, VII i VIII. 
               18.45 – 19.30: spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III).  

5. W zakrystii i Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2019 r. 
6. Dziękuję młodzieży za piękne przygotowanie dekanalnego czuwania młodzieży  
     oraz liczne i pobożne uczestniczenie w tym czuwaniu. 
7. Dziękuję tym, którzy w minionym tygodniu pracowali przy kościele. Byli to: 

Alicja Tutak, Anna Bomba, Marian Grzywaczyk, Gerard Wicher, Adam Ficek,  
Bernard Smiatek, Piotr Trzerwa, Zygmunt Łątka, Henryk Skałecki, Jan Duczek,  
Tadeusz Kasiura,  Hubert Sznajder, Szymon Weinert i Dawid Gala.  
Annie Wolskiej i Marii Łątka dziękujemy za kawę i ciasto do kawy. 

Zapraszam do pracy przy kościele i na cmentarzu w poniedziałek i czwartek  
od godz. 8.00 do 12.00 a w sobotę od 9.00 do 12.00 (z przerwą na kawę). 

8. Kolekty:  21. października – na misje 
                   28. października – na budowę Domu Parafialnego (4). 
    Zbiórka do puszki: 28. października – dla chrześcijan w Pakistanie 
 

    Tydzień temu na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia zebrano 1042 zł. 
    „Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary. 
9. W niedzielę 28 października z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Po-

trzebie będziemy obchodzić X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod 
hasłem: «Pakistan. Przerwać milczenie». Wyrazem materialnego wsparcia chrześcijan 
w Pakistanie będzie zbiórka do puszek przed kościołami.  

10. Z myślą o krzewieniu pobożności eucharystycznej w parafii oraz w trosce o duchowe 
dobro ludzi chorych i cierpiących, w Opolu odbędzie się kurs kandydatów do posługi 
nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w parafiach naszej diecezji.  

   Zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski nadzwyczajnymi Szafarzami mogą być 
mężczyźni, a także siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego w wieku od 25 
do 65 lat. Kandydaci powinni się odznaczać zaangażowaniem w życie Kościoła, wzo-
rowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. Szkole-
nie kandydatów odbywać się będzie w 4 soboty listopada, od godz. 9.45 do 14.30.  

   Zakończenie 9. grudnia o godz. 14.00. Proszę o zgłaszanie kandydatów. 
 

Na wesoło: Rozmawia ojciec z Jasiem:  
- No no, czytałem listę Twoich wymorzonych prezentów i wiem co ci kupię!  
- Co?   - Słownik ortograficzny. 
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Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 
 

  

Rejon Mieszkańcy ulic 
14 – 20. października 31. Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. 

Dziękuję osobom z Rejonu 31, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 
Były to: Anita Wotzka i Alicja Tutak (zamiana terminu dyżuru) 

21 – 27. października 32. Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36;  9, 11, 15. 
28 – 03. listopada 33. Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;  6, 8, 10, 12a, 14. 

 

Sprzątanie kościoła: poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia:  „Walkę o wolność Kościoła, walkę o to, żeby królestwo Jezusa  
nie było utożsamiane z żadną formacją polityczną, trzeba toczyć przez wszystkie stulecia”.                      
                                                                                                                         (Benedykt XVI) 
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 błogosławieństwo sakramentalne. 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 27. z 30) 
    

Poniedziałek (22. X) – św. Jana Pawła II, papieża                                                                                 

       17.00 – 17.25: spowiedź św.  17.30 – różaniec z rozważaniami św. Jana Pawła II 
M.: 18.00 – za + Marię Emerling (od rodziny Koryzma). 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 28 z 30) 
 

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

        17.00 – 17.25: spowiedź św.        17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 - w intencjach zbiorowych przez wstawiennictwo św. o. Pio: 
  1) w int. Papieża Franciszka i Synodu Biskupów o młodzieży 
  2) za ++ ks. prob. 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 kapłaństwa i życia konsekrowanego  
  8) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
  9) w intencji młodzieży z naszej parafii i pielgrzymów z Libanu 
10) za + Marię Tkocz 
11) za ++ Jadwigę Hadam i Marię Marek 
12) w int. Hildegardy Nowickiej (z okazji 82. r. ur.) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże 

błog. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 
13) ……………….…  (w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

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

19.00 - spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

Środa (24. X) – dzień powszedni 

       7.00 – 7.25: spowiedź św.       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Zbigniewa Nowaka. 

 

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

 

Czwartek (25. X) – dzień powszedni       

         17.00 – 17.25: spowiedź św.     17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za ++ męża Huberta Sapok, syna Jana, siostrę Jadwigę,  
                   szwagierki: Zofię, Magdalenę i Marię, szwagrów oraz ks. Arkadiusza. 

 
 

 

Piątek (26. X) – dzień powszedni              
              
           

       15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia               

      15.45 - nabożeństwo pokutne  
                         i spowiedź św. dzieci klas IV i V. 
      16.30 – nabożeństwo pokutne  
                        (z udziałem wszystkich dzieci z wyjątkiem klas IV I V),  
                        a następnie spowiedź św. dzieci klas VI, VII i VIII. 
      17.15 – 17.55: spowiedź św.   17.30 – różaniec  
M.: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Huberta Gabriela Małek. 
 

18.45 – 19.30: spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III) 
 

 

Sobota (27. X) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

       7.00 – 7.25: spowiedź św.      7.30 – różaniec 
M.: 8.00 – w int. parafian.     

          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 – do Bożej Opatrzności w int. rodziny Grzywaczyk. 

 

 
 

XXX Niedziela Zwykła – 28. X 2018 r.        (niedziela rodzin)                                                                   
 
 

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za + męża i ojca Engelberta Dyla,  
                 ++ rodziców i opiekunów oraz dusze w cz. c.     
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 –  w int. Urszuli Boronczyk (z okazji 80 r. urodzin)  

z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.   (Te Deum)      
 

                  15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne. 
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