
Biuro Parafialne: 
wtorek: 16.30 – 17.00 
czwartek: 16.30 – 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” 
 

XXXI Niedziela Zwykła – Wierzący pod wpływem Ducha 
realizuje największe przykazanie miłości Boga. 

 

Liturgia słowa Bożego: Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28-34 

 
 

  Człowiek jest zawsze kuszony bałwochwalstwem,  
a szczególnie twierdzeniem, że Bóg nie wystarczy, aby dać mu 
życie i szczęście. Dlatego poszukuje czegoś innego prócz Boga, 

jakiejś siły, która gwarantuje zaspokojenie jego pragnień. Dlatego pojawia się Jahwe 
i Baal, Bóg i Mamona, Pan i rzeczy materialne. Bóg staje się jakąś rzeczą pośród in-
nych, być może najważniejszą (przynajmniej w teorii). Lecz serca są podzielone między 
przynależnością do Boga a troską o inne wartości. 
Jeśli człowiek nie uzna Boga za naczelny cel, naczelną wartość swego życia, wówczas 
ubóstwi względną wartość ludzką. Odrzucając Boga jednocześnie kreuje w swym życiu 
jakiegoś bożka. Ale ubóstwiona ludzka rzeczywistość obraca się zawsze przeciwko 
niemu. Niszczy go i zabija. Pierwszą totalną miłością człowieka musi być Pan Bóg! 
Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze 
wszystkich swych sił- znaczy: otworzysz się całkowicie na Boga dającego życie, na 
dobro i szczęście płynące od Niego, powierzysz Mu swój los bez żadnych zastrzeżeń, 
bez stawiania Mu jakichkolwiek warunków. Czy Bóg jest dla mnie naprawdę pierwszy?         
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 o godz. 15.00 wypominki modlitewne,  
    różaniec i błog. sakramentalne. 
   Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych  

i spotkanie Żywego Różańca w salce. 
2. W tym tygodniu (poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 17.30, w środę o godz. 7.30)        
    zapraszam na wypominki modlitewne i różaniec za zmarłych.  
3. Do 8. listopada możemy codzienne zyskać odpust zupełny (pod zwykłymi warunka-

mi) i ofiarować go za zmarłych. Warunki zyskania odpustu: nawiedzenie cmentarza, 
wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, przystąpienie do sakramentu poku-
ty (stan łaski uświęcającej), przyjęcie Komunii św., modlitwa „Ojcze nasz”, „Wierzę w 
Boga” i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego). 

4. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
                    16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
                    16.30 – różaniec za zmarłych (z udziałem wszystkich dzieci) 
                    18.45 – spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II) 
5. W zakrystii i Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2019 r. 
6. Spowiedź św.: poniedziałek: 17.00 – 17.25  
                               wtorek: 17.00 – 17.25 
                               środa: 7.00 – 7.25 
                               czwartek: 17.00 – 17.25 
                               piątek: 17.15 – 17.55 
                               sobota: 7.30 – 7.55 i 17.00 - 17.30.  
7. Dziękuję klerykowi Dawidowi, młodzieży i dorosłym za przygotowanie kaplicy cmen-

tarnej i oprawę liturgiczną Mszy św. św. celebrowanej 2 listopada o godz. 18.15. 
8. Dziękuję tym, którzy w minionym tygodniu pracowali przy układaniu ostatniego frag-

mentu chodnika procesyjnego wokół kościoła. Byli to: Alicja Tutak, Anna Bomba,  
Gerard Wicher, Adam Ficek, Zygmunt Łątka, Tadeusz Kasiura,  Hubert Sznajder i Da-
wid Gala. Dziękuję też Mateuszowi Skałeckiemu i Henrykowi Skałeckiemu za pracę na 
dachu kościoła (naprawa komina wentylacyjny kotłowni).  

 
9. Kolekty:   4. listopada na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne 
                    11. listopada – na ogrzewanie kościoła. 
    Zbiórka do puszki:   4. listopada – na wodę na cmentarzu i wywóz śmieci 
                                  11. listopada - na Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 
 

    28. października zebrano: 1. Dla chrześcijan w Pakistanie - 1.005 zł.  
                                               2. Na budowę Domu Parafialnego (5) – 2.200 zł.  
     „Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary i wpłaty na konto parafialne. 
 
 

10. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże. 
 

 

Na wesoło: Przychodzi Jasio do sklepu i mówi co ma kupić...  
 Na to sprzedawczyni:  
- czy jesteś pewien, że mama kazała Ci kupić 20 dkg ziemniaków i 2 kg cukierków? 

 

Nr 44 
(495) 

 
4. XI 2018 r. 

 

     
 

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

 

 

Dni dyżuru 
 
 

  

Rejon Mieszkańcy ulic 
28 – 03. listopada 33. Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;  6, 8, 10, 12a, 14. 

Dziękuję osobom z Rejonu 33, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 
Były to: Krystyna Szwugier, Teresa Cerman, Anna Koczula i Maria Natorska 

04 – 10. listopada 34. Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30. 
11 – 17. listopada 35. Świerkowa 1, 3, 5;    12, 14, 16, 18, 20, 24. 

 

Sprzątanie kościoła: poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia:  „Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie – naszą nadzieją”. 
                                                                                                                (napis na nagrobku)                                                                                                                          
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) 
                   i + 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  

    

 

Poniedziałek (5. XI) – dzień powszedni                                                                                 

       17.00 – 17.25: spowiedź św.   
       17.30 – wypominki modlitewne i różaniec za zmarłych 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Marię i Franciszka Tkocz,  
                   Elżbietę i Huberta Miczka, wujka Ericha Kosok,  
                  ++ z pokrewieństwa Tkocz, Miczka, Sapok i Kosok. 
 

 

Wtorek (6. XI) – dzień powszedni                                                         

       17.00 – 17.25: spowiedź św.       
       17.30 – wypominki modlitewne i różaniec za zmarłych 
M.: 18.00 – za + brata Ernesta, ++ rodziców Wiktorię i Henryka Ralla,  
                   ciocie Agnieszkę i Emmę, kuzynkę Marię i jej rodziców. 
 

 

Środa (7. XI) – dzień powszedni 

       7.00 – 7.25: spowiedź św.       
      7.30 – wypominki modlitewne, różaniec i modlitwa do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Marię Tkocz (9). 
 

 

Czwartek – 8. XI 2018 r. – dzień powszedni         
 

       17.00 – 17.25: spowiedź św.      
      17.30 – wypominki modlitewne i różaniec za zmarłych 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Martinę i Joachima Marcinek,  
                   Reginę i Ryszarda Wicher. 
 

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.  
Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci.  

Gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki, wieków. Amen” 

Piątek (9 XI) – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
 
 

       15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia;        
      16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
      16.30 (z udziałem wszystkich dzieci) – różaniec za zmarłych                                  
     17.15 – 17.55: spowiedź św.    
M.: 18.00 – za ++ Elżbietę Suszka, Augustyna i Gertrudę Suszka, ojca Jana Maj,      

              rodziców Elżbietę i Piotra Sczakiel i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

18.30 – 19.15: spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II) 
 

 

Sobota (10. XI) – św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła 

 

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 – za ++ rodziców Franciszkę i Tomasza Sus, siostry Irenę, Klarę, Lidię 

i Teresę, brata Józefa, krewnych z rodzin Sus i Szczurek oraz dusze w cz. c. 

 

 

XXXII Niedziela Zwykła – 11. XI 2018 r.        (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                                                              
 
 

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – w int. Ojczyzny    
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 –  w int. Stefana Chrobok (z okazji 70. r. urodzin) z podz. za o. łaski 

         z prośbą o Boże błogosławieństwo.                    (Te Deum)    

                  15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne 
 

 
 

Parafialna pielgrzymka autokarowa  
Gogolin-Karłubiec – Beneluks 

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, Luksemburg, Rochefort, Brukse-
la, Liege, Banneux, Aachen, Kolonia i Erfurt. Będzie czas na modlitwę, zwiedza-
nie 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 znajdują się 
w na kartkach na półce pod chórem. 
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