
Biuro Parafialne: 
wtorek: nieczynne 
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” 
 

XXXIII Niedziela Zwykła – Wierzący pod wpływem Ducha podejmuje wysiłek 
przemiany świata i z nadzieją oczekuje przyjścia Chrystusa Sędziego. 

 

Liturgia słowa Bożego: Dn 12,1-3; Hbr 10,11-18; Mk 13,24-32   
 

 

Nie tylko Kościół, jako oficjalny Urząd Nauczycielski, ale każdy 
chrześcijanin powinien posiadać zdolność rozumienia znaków 
czasu. Lecz aby rozumieć znaki, które widzimy po raz pierw-
szy, potrzebna jest pewną znajomość intencji autora 

i reguł, którymi się on kieruje przygotowując jakiś znak. Mając taką wiedze jesteśmy 
zdolni do rozumienia znaków, których wcześniej nie widzieliśmy. W tym właśnie przeja-
wia się wiara, że rozumiemy „język Bożych znaków”, znamy zasady, według których 
Bóg do nas mówi, umiemy poprawnie odczytywać wydarzenia, które dzieją się we 
współczesnym świecie i naszym życiu. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ umiejęt-
ność wskazania obecności Boga w każdym wydarzeniu, jest podstawowym wymiarem 
chrześcijańskiego życia i świadectwa. 
Czy rozumiem język Bożych znaków, mowę Boga, który nieustannie przemawia do 
mnie? Przemawia poprzez wydarzenia o zasięgu światowym oraz poprzez wydarzenia 
bardzo osobiste. Przemawia poprzez drugiego człowieka i poprzez słowa Pisma świę-
tego, homilie, katechezy. 
Jakie uczucia rodzą we mnie informacje o realnych katastrofach? Co czuję, gdy słyszę 
o globalnych zagrożeniach, o tym, że klimat się ociepla, że kolejne państwo posiada 
broń nuklearną, że jakaś kometa zmierza w stronę ziemi? 
W czym wyraża się moja chrześcijańska czujność? Jest to pytanie o gorliwość  
(lub wręcz przeciwnie, o stopień duchowego lenistwa) i świadomość pełnienia woli Boga  
w codziennym życiu. Poprzez swoje czyny, tak naprawdę, czyją wolę wypełniam? 

ks. Maciej Warowny 

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 nieszpory niedzielne 
                                              i błog. sakramentalne. 
2. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
                    16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
                    16.30 – nabożeństwo biblijne z udziałem wszystkich dzieci 
                    17.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio 
                    18.00 - Msza św. ku czci św. o. Pio (w intencjach zbiorowych).  
3. W zakrystii i Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2019 r. 
4. Spowiedź św.: 30 min przed Mszą św. a w sobotę wieczorem od 17.00 – 17.30. 
5. W temacie ogrzewania kościoła. W minionym tygodniu nastąpiło udrożnienie kanału 

wentylacyjnego, odbiór kominiarski kotłowni i podpisanie umowy na dostawę gazu.  
Czekamy na podłączenie gazomierza, dokończenie prac monterskich w kotłowni 
(1 dzień pracy) i uruchomienie ogrzewania. Póki co, módlmy się o ocieplenie klimatu. 

6. Dziękuję Gerardowi Wicher, Mateuszowi Skałeckiemu i Henrykowi Skałeckiemu. 
7. Kolekty:   18. listopada – na ogrzewanie kościoła 
                      25. listopada - na budowę Domu Parafialnego (6)  
   Zbiórka do puszki: 25. listopada – na remont katedry opolskiej. 
   11. listopada - na Pomoc Kościołowi w Potrzebie zebrano 422 zł. 
    „Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary i wpłaty na konto parafialne. 
 
 

 
 
 
 
 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym: „Pośród problemów, zawodów i nadziei, 
odejść i powrotów naszych czasów, Kościół pozostaje wierny tajemnicy swoich naro-
dzin. Chociaż jest faktem historycznym, że Kościół wyszedł z Wieczernika w dniu Pięć-
dziesiątnicy, to równocześnie można powiedzieć, że nigdy go nie opuścił. W sensie 
duchowym wydarzenia Zielonych Świąt nie można zaliczać tylko do przeszłości: Kościół 
jest zawsze obecny w Wieczerniku i nosi go w sercu. Trwa na modlitwie, podobnie jak 
trwali na modlitwie Apostołowie wraz z Maryją, Matką Chrystusa i całą wspólnotą chrze-
ścijańską” (św. Jan Paweł II). 

 

Nr 46 
(497) 

 
18. XI 2018 r. 

 

     
 

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

 

 

Dni dyżuru 
 
 

  

Rejon Mieszkańcy ulic 
11 – 17. listopada 35. Świerkowa 1, 3, 5;    12, 14, 16, 18, 20, 24. 

Dziękuję osobom z Rejonu 35, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 
Były to: Ewa Cempiel, Lucyna Cisińska, Urszula Klama, Dorota Rosa, 

Ela Białas, Iza Barisch, Danuta Sojka i Dominika Klimek  
18 – 25. listopada 36. Wierzbowa 1, 3, 5, 7 

Sosnowa 1, 7, 11, 13, 15;       Wiśniowa 2 
26 – 01. grudnia 37. Sosnowa 17, 23;   4, 12, 18. 

Lipowa  1, 7, 11, 15. 
 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Numer konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
                                                EUR: 14 8884 0004 2001 0000 6930 0122 

          Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 
 

mailto:stasieko@interia.pl
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Złota myśl tygodnia: „Maryja ma dla nas osobiście więcej tkliwości  
                                   niż możemy sobie wymarzyć”.          (bł. Michał Sopoćko) 
  
 
 

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: „mini koncert” Chóru Parafialnego 
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 
    

 

Poniedziałek (19. XI) – dzień powszedni                                                                                    

M.: 18.00 – za + męża Jana Grabelus (w 7. r. śmierci). 
 

 

Wtorek (20. XI) – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera                                                         

M.: 18.00 – za + Dorotę Kaufman (od rodziny Kojder i Pacocha). 
 

 

Środa (21. XI) – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

      7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Kazimierza Guzika (15 - od Ryszarda i Piotra Majcher). 
 

 

Czwartek – (22. XI) – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 
 

    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 ++ Bronisławę, Karola i Bernarda Fuhl oraz dusze w cz. c. 
 

 

Piątek (23 XI) – dzień ku czci św. o. Pio                           
 
 

        15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia;        
      16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
      16.30 (z udziałem wszystkich dzieci) – nabożeństwo biblijne                                                                

        17.15 – 17.55: spowiedź św.     
      17.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio 
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) w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach.  

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

 

Sobota (24. XI) – śś. męczenników Andrzeja Dunc-Lac i Towarzyszy 

 

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 + żonę Annę Makiola (w 5. r. śmierci). 

 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 25. XI 2018 r.                              
                                         (niedziela rodzin)                                                              
 
 

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ rodziców Wiktorię i Henryka, brata Ernesta, ciocię Emmę  
                 i Agnieszkę, Marię i Jana Kozok, ich córkę Marię i jej męża. 
 
 

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

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 –  za ++ męża i ojca Józefa Mocza, ++ rodziców Jana i Katarzynę 

Oremek, Jadwigę Mocza, 2 braci Jana i Ericha, szwagra Pawła, szwagier-
kę Ritę, ++ pokrewieństwa Mocza i Oremek. 

  
 

                  15.00 – nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla i błogosławieństwo sakramentalne 
 

 
 

 
 

Na wesoło: Pani pyta Jasia:  
 - Jakie masz hobby?  
   - A co to jest?  
 - Hobby to coś, co lubisz najbardziej.  
   - Aaa, to zupa grzybowa. 

 
 

 

Życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego we wszelkich dobrych poczynaniach, 
dobrego zdrowia i radosnego usposobienia, pomimo różnych trosk. ks. prob. 
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