
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” 
 

XXXII Niedziela Zwykła – Wierzący pod wpływem Ducha  
ufnie powierza się Ojcu. 

 

Liturgia słowa Bożego: 1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44   

Pieniądze dają poczucie panowania, bezpieczeństwa, rozta-
czając przed umysłem i sercem wiele możliwości. Poza tym, jak masz 
pieniądze, to masz spokój. Masz utrzymanie, masz na ewentualne 
leczenie i jeszcze wystarczy na świetne wakacje. Gdy nie ma pienię-
dzy, zaczynają się mnożyć niepokoje, wkrada się destabilizacja, poja-
wia nerwowość. (…). 

Jeśli doznaję spokoju i bezpieczeństwa z powodu mojego portfela, to w nim jest mój bóg 
i – nie czarujmy się – że to jest Jezus Chrystus. On zauważył wdowę, która swą kieszeń 
była w stanie opróżnić. On wyraźnie pochwalił ubogą kobietę, która „wrzuciła najwięcej 
ze wszystkich”, bo „wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. Choć nie znamy 
jej historii, to wiemy jedno: wierzyła, że da radę i przeżyje, pomimo ofiary ze wszystkie-
go, co miała. Można o niej też powiedzieć, że na pieniądzach się na pewno nie opierała  
i że za to właśnie pochwalił ją Jezus. Czy Jezus Chrystus da radę zaspokoić Twoje 
potrzeby, gdy zrobisz to co wdowa? Jezus nie żartował, gdy mówił: „O nic się już nie 
troskajcie, bo dzień jutrzejszy sam się o siebie zatroszczy.”         ks. Tomasz Pocałujko 

 
 

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 przypada Narodowe Święto Niepodległości.  
    Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 8.00.  
    O godz. 15.00 nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
2. W poniedziałek chcemy uczcić św. Marcina z Tours Biskupa (w liturgii 11. listopada). 
   Rozpoczniemy o godz. 16.30 w kościele modlitwą do św. Marcina, następnie pójdzie-

my w „Orszaku wszystkich świętych” ulicami parafii, z lampionami, za św. Marci-
nem jadącym na koniu. Zakończenie orszaku na placu przed kościołem (rogale i ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek). Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież. 

  Zachęcamy do przebrania się za wybranego świętego, np. swojego patrona.   
  Św. Marcin z Tours przyniósł na świat wiele światła, ponieważ wynalazł „dzielenie się”.      
  Na jego pamiątkę dzieci w pochodzie „świętomarcińskim” niosą w ciemnościach  
  światła, przypominając, że o wynalazku tym nie wolno zapomnieć. 

3. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
                    19.30 – ok. 21.30: dekanalne spotkanie młodzieży - Gogolin NSPJ.                   

Proszę, by kandydaci do bierzmowania (Grupa I, II i III) potraktowali to zaproszenie 
jako obowiązkowe spotkanie na drodze przygotowania się do godnego przyjęcia sa-
kramentu bierzmowania.  

4. W zakrystii i Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2019 r. 
5. Spowiedź św.: 30 min przed Mszą św. a w sobotę wieczorem od 17.00 – 17.30. 
6. Na wywóz śmieci i wodę zebrano: 3.758 zł i 2 Euro. „Bóg zapłać” wszystkim ofiaro-
dawcom. W okresie jednego roku wywieziono 18 kontenerów śmieci (po165,53 zł każdy) 
za 2.979 zł. Woda kosztowała 350 zł. Razem wydatki na ten cel, to 3.329 zł.  
Dziękuję przedstawicielom PRD za trud zbierania ofiar na cmentarzu i w kościele.  
W przyszłym roku czeka nas przebudowa przyłącza wody i ogrodzenie cmentarza  
od strony ul. Kasztanowej. 
Dziękuję Bernardowi Smiatek za wywożenie śmieci organicznych. Bardzo prosimy  
o sumienne segregowanie śmieci (oddzielamy śmieci organiczne od pozostałych).  
7. Dziękuję Teresie Wicher, Annie Bomba i Gerardowi Wicher za wypranie (już w czasie 
wakacji) i ponowne przybicie wykładzin – siedzisk na ławki. Była to trudna i czasochłon-
na praca. Za podjęcie się tego zadania i wykonanie go z ogromną starannością, w imie-
niu parafian bardzo dziękuję. 

8. Dziękuję tym, którzy w minionym tygodniu pracowali przy kościele. 
9. W minionym tygodniu nie udało się zakończyć prac przy przebudowie ogrzewania.       
     Mam nadzieję, że ten temat (w ogólnym zarysie) zostanie zamknięty w tym tygodniu. 
10. Kolekty:   11. i 18. listopada – na ogrzewanie kościoła 
        25. listopada - na budowę Domu Parafialnego (6)  
Zbiórka do puszki: 11. listopada - na Pomoc Kościołowi   
                                                        w Potrzebie 
                    25. listopada – na remont katedry opolskiej. 
„Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary i wpłaty na 
konto parafialne. 
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11. XI 2018 r. 

 

     
 

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

 

 

Dni dyżuru 
 
 

  

Rejon Mieszkańcy ulic 
04 – 10. listopada 34. Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30. 

Dziękuję osobom z Rejonu 34, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 
Były to: Anna Badula, Brygida Stanowska, Małgorzata Jaschik, Justyna Wawrzynek, 

Gerda Sobota, Daria Kumoch, Teresa Rutkowska i Zosia Rutkowska. 
11 – 17. listopada 35. Świerkowa 1, 3, 5;    12, 14, 16, 18, 20, 24. 

18 – 25. listopada 36. Wierzbowa 1, 3, 5, 7 
Sosnowa 1, 7, 11, 13, 15;       Wiśniowa 2 

 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione,  
                                  jest złym doradcą”.  (Joseph Conrad) 
  
 
 

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 intencji naszej Ojczyzny, o ducha mądrości dla rządzących,  
        o łaskę wierności Bogu i Kościołowi dla wszystkich obywateli.       (Te Deum) 
 

Adoracja Pana Jezusa i modlitwa 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 zdrowie, opiekę Matki Bożej i Boże błog. dla całej rodziny.      (TD)  
 

Adoracja Pana Jezusa i modlitwa w int. Ojczyzny 
   

                  15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne 
    

 

Poniedziałek (12. XI) – św. Jozafata, biskupa i męczennika                                                                                    

  *16.30 – modlitwa w kościele i orszak (wszystkich  
                świętych) z lampionami za św. Marcinem.  
                  Po orszaku nagrodzenie osób przebranych za świętych 
                  i spotkanie przy ognisku (będą słodkie rogale i kiełbaski).  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Mariannę i Leona Bilińskich,  
           Olgę i Ludwika Matysiak, ++ z rodzin Biliński i Matysiak. 
 

 

Wtorek (13. XI) – śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,  
                                                                            pierwszych męczenników Polski                                                         

M.: 18.00 – za + mamę i babcię Stanisławę Truty (w 1. r. śmierci). 
 

 

Środa (14. XI) – bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy 

      7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Marię Tkocz (10). 
 

 

Czwartek – (15. XI) – św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła         
 

    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,  intencji DDM „Oremus”. 

M.: 18.00 – za + ojca Franciszka Morawiec i + mamę Elżbietę Morawiec. 
 

 

Piątek (16 XI) – Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu 
 
 

       15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia;           
M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o dalszą Boża opiekę i zdrowie w rodzinie Kasiura. 
 

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

 

 

Sobota (17. XI) – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 

 

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 Antoninę i Jana Wacławek i ++ z pokrewieństwa. 

 

 

XXXIII Niedziela Zwykła – 18. XI 2018 r.        (niedziela młodzieży)                                                              
 
 

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za + syna i brata Andrzeja Rypalla (w 1. r. śmierci). 
 
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 –  w int. chóru parafialnego (z okazji 25 lat istnienia) z podz. za o. łaski 

z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Cecylii.       (Te Deum)    

                  15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne 
 

 
 

Na wesoło:  
 - Kochany – szepcze mama do ucha Piotrusia podczas Mszy Świętej – pomódl 

się do Bozi o zdrowie dla twego braciszka. 
 - Dobry Boże – szepcze Piotruś – przyjdź do nas i pomóż mojemu braciszkowi 
Jurkowi, bo jest ciężko chory. 
Potem milczy chwilę. Po zastanowieniu się, jeszcze dodaje: 
 – My mieszkamy na ul. Pięknej pod 134. 
 

 
 
 

Życzę wszystkim obfitego błogosławieństwa Bożego  
na każdy dzień nowego tygodnia. Szczęść Boże. ks. prob. 
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Numer konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
                                                EUR: 14 8884 0004 2001 0000 6930 0122 
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