
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” 
 

XXX Niedziela Zwykła – Wierzący pod wpływem Ducha  
naśladuje Chrystusa Ukrzyżowanego 

 

Liturgia słowa Bożego: Jr 31,7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10,46-52 

 
 

Ludziom, którzy znają Chrystusa już od jakiegoś czasu, wca-
le niełatwo jest zdecydować, o co mogliby Go poprosić. Bartymeusz 
dał nam przykład najlepszej odpowiedzi na takie pytanie: „Rabbuni, 
żebym przejrzał” (Mk 10, 51). Ten cud przywrócenia wzroku jest dru-
gim opisanym w Ewangelii św. Marka. Powtórzenie to powinno dać 

nam do myślenia i zwrócić naszą uwagę na symboliczny wymiar uzdrowienia, co zresztą 
zaznaczone zostało w zakończeniu tej historii. Jezus spotykał wielu ludzi ślepych na to, 
kim był, i głuchych na Jego przesłanie. Brak wiary był dla tych ludzi brakiem duchowej 
perspektywy. Dramatyzm sytuacji, w której temu niewidomemu zostaje przywrócony 
wzrok, pomaga nam zrozumieć symboliczne znaczenie całej sceny. (…) Mężczyzna, 
gdy odzyskał wzrok, postanowił iść za Jezusem. Jego duchowy wzrok dał mu odwagę, 
aby nazwać Jezusa Synem Dawida; jego wzrok fizyczny pozwolił mu iść za Nim.    

                                                                                               Richard C. Antall 
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 z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie obchodzimy  
X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: «Pakistan. Przerwać 
milczenie». Wyrazem materialnego wsparcia chrześcijan w Pakistanie będzie zbiórka 
do puszek przed kościołami.  

2. Dzisiaj o godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe i błog. sakramentalne. 
3. W tym tygodniu Biuro Parafialne będzie czynne tylko we wtorek: 16.00 – 16.55. 
4. W czwartek obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych.  

Msze św.: o godz. 8.00 i 10.30 (w środę z Wigilii Uroczystości o godz. 18.00).  
O godz. *14.00, w kościele, rozpocznie się nabożeństwo eucharystyczne i Litania do 
Wszystkich Świętych. Po nabożeństwie procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych.  
W tym dniu bardzo prosimy o ofiarę na wodę na cmentarzu i wywóz śmieci.  
Przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zbierać tę ofiarę: 
* 1. listopada, w kościele (po Mszy św.) i przy wejściu na cmentarz  (od 14.00 – 16.30),  
* 4. listopada, w kościele (po Mszy św.). 

Osoby (dysponenci grobów), które nie opłaciły miejsca za grób znajdujący się na 
naszym cmentarzu (opłaty obowiązują od 1. IV 2014 r., obecnie grób pojedynczy:  
25 zł/rok i grób podwójny: 40 zł/rok) proszone są o uiszczenie opłaty. Można to zro-
bić 2. listopada, po Mszy św. lub w Biurze Parafialnym, w godzinach otwarcia. 

5. W piątek Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.  
    Msze św. o godz. 8.00, 16.30 i *18.15 (w kaplicy cmentarnej). 
    O godz.  17.30 (w kościele) wypominki modlitewne i różaniec za zmarłych.  
6. Od 2. do 8. listopada będą czytane tzw. „wypominki modlitewne”.  
    Będziemy polecać Bogu w modlitwie naszych zmarłych. Kartki, na których należy 

napisać imiona i nazwiska zmarłych, znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła.  
7. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych z Komunią św. 
8. W tym tygodniu przypada 1. sobota miesiąca. 
    O godz. 8.00 Msza św., modlitwa i Litania do Niepokalanego Serca Maryi. 
9. Spowiedź św.: poniedziałek: 17.00 – 17.55  
                               wtorek: 17.00 – 17.55 i 19.00 – 20.00 
                               środa: 7.00 – 7.55, 16.30 – 17.55 i 19.00 – 20.00 
                               czwartek: 7.00 – 7.55, 9.30 – 10.25 
                               piątek: 7.30 – 7.55, 16.00 – 16.25 i 17.10 – 17.25 
                               sobota: 7.00 – 7.25 i 17.00 - 17.30.  
10. Dziękuję tym, którzy w minionym tygodniu pracowali przy kościele. Byli to: 

Alicja Tutak, Anna Bomba, Anna Wolska, Teresa Wicher, Agnieszka Caban-Jania,  
Beata Schnurpfeil, Mieczysław Wolski, Gerard Wicher, Antoni Wicher, Adam Ficek, 
Bernard Smiatek, Piotr Trzerwa, Zygmunt Łątka, Tadeusz Kasiura,  Hubert Sznajder, 
Damian Małek i Dawid Gala.  
Darczyńcom dziękujemy za kawę i ciasto do kawy. 

11. Kolekty:  28. października – na budowę Domu Parafialnego (4) 
                     1. listopada – na potrzeby parafialne 
                     4. listopada na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne . 
    Zbiórka do puszki: 28. października – dla chrześcijan w Pakistanie 
                                   1 i 4. listopada – na wodę na cmentarzu i wywóz śmieci. 
 

    „Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary. 
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(494) 
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Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 
 

  

Rejon Mieszkańcy ulic 
21 – 27. października 32. Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36;  9, 11, 15. 

Dziękuję osobom z Rejonu 32, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 
Były to: Zofia Melich, Inga Frank, Maria Sajewicz, Anna Raducka-Małek i Bartosz Małek 

28 – 03. listopada 33. Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;  6, 8, 10, 12a, 14. 
04 – 10. listopada 34. Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30. 

 

Sprzątanie kościoła: poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia:  Requiescat in pace (R.I.P. z j. łac. niech odpoczywa w pokoju) 
                   
 
 
                                                                                                                           

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. 
    

 

Poniedziałek (29. X) – dzień powszedni                                                                                 

       17.00 – 17.55: spowiedź św.   
       17.30 – różaniec  
M.: 18.00 – w int. rocznego dziecka Tymona Jaisczok z podz. za o. łaski z prośbą       
                   o opiekę Anioła Stróża i Boże bł. dla całej rodziny. 

Błogosławieństwo rocznego dziecka i rodziców 
 

 

Wtorek (30. X) – dzień powszedni                                                         

       17.00 – 17.55: spowiedź św.       
       17.30 – różaniec 
M.: 18.00 – za ++ żonę Alicję Müller, wnuka Dawida i szwagra Huberta. 
     *19.00 – 20.00: spowiedź św.  
 

 

Środa (31. X) – dzień powszedni 

       7.00 – 7.55: spowiedź św.       
      7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – w int. parafian. 

         

       16.30 – 17.55: spowiedź św. 
       17.30 – różaniec  
M.: 18.00 (Msza św. z wigilii Uroczystości Wszystkich Św.) – 
                za + męża Leona Wocka, ++ rodziców z obu stron  
                i ++ z pokrewieństwa. 
 

      19.00 – 20.00: spowiedź św.  
 
 
 
 
 

 

P a p i e s k a  i n t e n c j a  o g ó l n a  n a  l i s t o p a d  2 0 1 8  r . :  
 

„Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża”. 
 

 

Czwartek – 1. XI 2018 r. - Uroczystość Wszystkich Świętych         
 

       7.00 – 7.55: spowiedź św. 
M.: 8.00 – za ++ rodziców Huberta i Ritę Malkusz, męża i ojca Winfryda Brysz,       

             dziadków Rigol i Malkusz oraz ++ z pokrewieństwa. 
 

      9.30 – 10.25: spowiedź św. 
M: 10.30 – za ++ ks. prałata Franciszka Duszę, ks. prob. Józefa Skowronka, 

             ks. dziekana Leonarda Gajdę, ks. radcę Henryka Zająca,  
                   s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik. 
 

    *14.00 – nabożeństwo eucharystyczne w kościele,  
                           (Litania do Wszystkich  Świętych, błogosławieństwo sakramentalne), 
                   procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych. 
 

 

Piątek (2 XI) – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych    
 

M.:   8.00 – za ++ z rodziny. 
         9.00 – odwiedziny chorych z Komunią św. 
 

M.: 16.30 (z udziałem dzieci) - w intencjach Ojca Świętego.                        
 

        17.30 (w kościele) - wypominki modlitewne i różaniec za zmarłych   
M.: *18.15 (na cmentarzu) - za zmarłych polecanych Bogu  
                                           w wypominkach i za wszystkich wiernych zmarłych. 

 

 

Sobota (3. XI) – pierwsza sobota miesiąca 

       7.30 – wypominki modlitewne i różaniec za zmarłych 
M.: 8.00 – za ++ rodziców Engelberta i Marię Burzan i z pokrew. Burzan i Tkocz. 

Litania i modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi 
    

       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 + męża i ojca Alojzego Suszka, ++ rodziców z obu stron,  
                   z pokrewieństwa, Martę i Annę Fait oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

 

XXXI Niedziela Zwykła – 4. XI 2018 r.        (adoracja Pana Jezusa)                                                              
 
 

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za + mamę Annę Gołąbek (w 1. r. śmierci), + ojca Waltra Gołąbek.    
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 –  w int. Barbary i Wernera Fuhl (z okazji 40. r.ślubu)  

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

                  15.00 – wypominki modlitewne, różaniec i błogosławieństwo sakramentalne. 
Zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie wspólnoty Żywego Różańca  
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 Parafialna pielgrzymka autokarowa  
z Gogolina-Karłubca do Beneluksu 
29. czerwca – 6. lipca 2019 roku 

 

Wraz z Biurem „Jawa Tour” planujemy w 2019 roku 
Pielgrzymkę do sanktuariów i opactw Beneluksu. 
Na trasie naszego pielgrzymowania znajdzie się Trewir, Luk-
semburg, Rochefort, Bruksela, Liege, Banneux, Aachen, Kolo-
nia i Erfurt. 
Będzie czas na modlitwę, zwiedzanie i odpoczynek.  
Termin: 29.06 – 06.07.2019 roku.  
Cena: 1.800 zł/os. + 180 EUR.  
Zapisy w biurze Jawa Tour w Gogolinie, ul. Strzelecka 2,  
                                                            Tel.: 77 466 90 69.  
Szczegółowe informacje dotyczące planu pielgrzymowania znaj-
dują się w na kartkach na półce pod chórem. 
 
                   
 
 
 

 
 
 
 
 

Wierni, którzy nawiedzą kościół w Uroczystość Wszystkich 
Świętych od południa i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych 
Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go 
uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki zyskania odpustu: mo-
dlitwa „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” i dowolna modlitwa w inten-
cjach Ojca Świętego; przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie 
Komunii św. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1. do 8. 
listopada i spełnią przepisane wyżej warunki mogą także uzyskać 
każdego dnia odpust zupełny za zmarłych.  
  
 
 

                        Litania za zmarłych w czyśćcu cierpiących  

 

Ojcze z nieba Boże, - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.  
 

Święta Maryjo, - módl się za nimi. 
Bramo niebieska, - 
Królowo Wniebowzięta, - 
Święty Michale, - 
Święty Janie Chrzcicielu, - 
Święty Józefie, - 
Wszyscy święci i święte Boże, -  
 

Bądź im miłościw, - wybaw ich Panie. 
Od zła wszelkiego, - 
Od cierpień w czyśćcu, -  
Przez Twoje wcielenie, - 
Przez Twoje narodzenie, - 
Przez Twój chrzest i post święty, - 
Przez Twój krzyż i mękę, - 
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, - 
Przez Twoje zmartwychwstanie, - 
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, - 
Przez zesłanie Ducha Świętego, - 
Przez Twoje przyjście w chwale, -  
 

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, - 
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, - 
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów  
                         od wiekuistego potępienia, - 
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, -  
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, - 
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli  
                             i wychowawców, -  
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, - 
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, -  
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami  
 

Módlmy się:    Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do  
nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie  
nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  
 

Badanie statystyczne 
21.10.2018 r. 

Obecni w kościele Komunia św. 
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

Sobota 18.00   23   44 12   28 
Niedziela   8.00   47   56 13   36 
Niedziela 10.30 109 139 39   52 

Razem 
179 239 64 116 

418 180 
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