
Biuro Parafialne: 
wtorek: 16.30 – 17.00 
czwartek: 16.30 – 17.00 
piątek: 8.00 – 8.30 
 

Zapraszamy na Roraty: 
• Poniedziałek – 18.00 
• Wtorek – 18.00 
• Środa – *7.00 
• Czwartek – 18.00 
• Piątek – 16.30 i 18.00 

 

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” 
 

1 Niedziela Adwentu – w Eucharystii Chrystus „przychodzi z wielką mocą” 
Ducha Świętego, aby dodać wiernym otuchy i odwagi”. 

 

Liturgia słowa Bożego: Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-36   
 

 

W nasze ziemskie życie jest wpisane „oczekiwanie”. Ciągle na 
kogoś albo na coś czekamy. Oczekiwanie dotyczy również naszej kon-
dycji duchowej. Jest to postawa wyjątkowo aktualna w Adwencie, który 
przygotowuje nas na przyjście Pana w łaskach Świąt Jego Narodzenia 
oraz na Jego powtórne przyjście przy końcu czasów.  

Ten sam Pan, który narodził się w Betlejem, „powtórnie przyjdzie w chwale sądzić ży-
wych i umarłych”, jak wyznajemy w Credo. A wtedy „triumf Boga nad buntem zła przyj-
mie formę Sądu Ostatecznego, po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który 
przemija” (KKK 677). Ewangelista Łukasz przywołuje zapowiedź Jezusa, że pośród 
wielu przerażających znaków, które się pojawią, jeden przyćmi je wszystkie: objawienie 
się Jego jako Pana chwały. „Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obło-
ku z wielką mocą i chwałą”. Dla uczniów Jezusa nie będzie to dzień lęku, ale ufności. 
Aby przyjąć postawę ufności w dniu ostatecznym wymaga to przygotowania i przemiany 
naszego życia.     ks. Leszek Smoliński 

 

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. 11.00 Msza św. z udziałem dzieci 
komunijnych. Po Mszy św. pobłogosławienie  medali-
ków dzieci komunijnych i spotkanie z rodzicami. 
    O Godz. 15.00 różaniec za + Klarę Sapok, błogo-
sławieństwo sakramentalne i pobłogosławienie ro-
dzinnych wieńców adwentowych. Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych oraz 
adwentowe spotkanie Dzieci Maryi i Żywego Różańca.  

2. W poniedziałek o godz. 18.00 pierwsze Roraty. 
Serdecznie zapraszam do gorliwego udziału w liturgii 
adwentowej. Po Roratach, spotkanie kolędników 
misyjnych – dorosłych, młodzieży i dzieci - którzy 
chcieliby wziąć udział w dziele misyjnym na rzecz 
Rwandy i Burundii.  

3. Młodzież i dorosłych zapraszam na Msze św.     
    roratnie (bez dzieci) w piątek (7. 14. 21. grudnia)  
    o godz. 18.00. Kandydaci do bierzmowania, niech zadbają o liturgiczną oprawę tych     
    Mszy św.: 7. grudnia – odpowiedzialna Grupa I  

       14. grudnia – odpowiedzialna Grupa II   
       21. grudnia – odpowiedzialna Grupa III .  

4. We wtorek wspomnienie św. Barbary. Msza św. w int. górników o godz. 8.00. 
5. W tym tygodniu przypada 1. czwartek i 1. piątek miesiąca. 
    W czwartek: od godz. 8.30 odwiedziny chorych z Komunią św., 
    od godz. 17.00 – Godzina święta, o godz. 18.00 - Msza św. 
   W piątek Msza św. i nabożeństwo ku czci NSPJ o godz. 18.00. 
   Po nabożeństwie spotkanie młodzieży w salce (przy herbatce i ciastku).  
6. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  
    O godz. 7.30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  
    Msza św. o godz. 8.00.    
7. Spowiedź św. w tym tygodniu: na ogół 30. minut przed Mszą św.  
    W czwartek: 17.00 – 17.55, w piątek: 16.00 – 16.25 i 17.15 – 17.55, 
    a w sobotę od godz. 17.00 do 17.30. 
8. Pod chórem i w zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne (wspieramy nasz budżet 

parafialny).  Uwaga! Ministranci nie będą roznosić opłatków po domach.  
   Są również do nabycia świece Caritasu: duża - 12 zł, mała - 5 zł.  
   Kupując taką świecę wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  
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Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 
 

  

Rejon Mieszkańcy ulic 

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

Dziękuję osobom z Rejonu 37, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 
Byli to: Magdalena Janik, Andrzej Janik, Marcin Betlejewski,  

Beata Szczepanek i Urszula Bomba 
 15 – 21. września  38. Krapkowicka  68, 68a, 70, 74;    

                       87/1,  87/2,  87/3,  87/4,  89. 
22 – 28. września 39. Krapkowicka  78, 84, 88, 88a, 94. 

 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Pociechy udziela niebo. Od ludzi oczekuje się pomocy”.   
                                                                                                                      (Ludwig Börne) 
 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Otylię i Alfreda Sappok, brata Manfreda,  
                 męża Gintra Hupasz, ++ z pokrewieństwa Suszka i Sappok 

Pobłogosławienie opłatków wigilijnych 
 
 

I Niedziela Adwentu - 2. XII 2018r.       (1. niedziela miesiąca - adoracja)  
 
 

       *7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 
        7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za parafian.                                                
 

      10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – 1. Za + syna Jana Sapok, + męża Huberta,  
                           ++ rodziców Sapok i Nogielski oraz siostrę Jadwigę. 
 

                  2. W int. Ks. Radcy Stanisława Wąsika (z okazji 80. r. urodzin)  
z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej.   (TD). 

 

                                                         Pobłogosławienie medalików dzieci komunijnych  
Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych 

 

      15.00 – różaniec za + Klarę Sapok i błogosławieństwo sakramentalne. 
Pobłogosławienie rodzinnych wieńców adwentowych.  

Zmiana tajemnic różańcowych  
oraz adwentowe spotkanie Dzieci Maryi i Żywego Różańca.  

    

 

Poniedziałek (3. XII) – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera                                                                                     

*10.30 (w kaplicy) – rozpoczęcie pogrzebu + Klary Sapok,  
                  procesja do kościoła, różaniec i Msza św. pogrzebowa. 
 

18.00 (Roraty) – za + + rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk,      
       Jadwigę i Konrada Dyga, brata Norberta, bratową Alicję i ++ z pokrewieństwa. 

Spotkanie kolędników misyjnych 
 

 

Wtorek (4. XII) – św. Barbary, dziewicy                             

M.: *8.00 – do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo  
       św. Barbary z podz. za otrzymane łaski z prośbą  

            o Boże błog. dla górników - pracowników i emerytów -                
      Zakładów „Górażdże Cement” i „Górażdże Wapno”. Za ++ z tych Zakładów. 

 
 

18.00 (Roraty) – za + Barbarę Rigol i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 

Środa (5. XII) – dzień powszedni 

      *6.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
*7.00 (Roraty) – za + Kazimierza Guzika (20 - od Zofii i Edwarda Orzeł z Jaworznej). 
 

Czwartek – (6. XII) – św. Mikołaja, Biskupa    (1. czwartek miesiąca)                 
 

               8.30 – odwiedziny chorych z Komunią św. 
 

             17.00 – 17.50: spowiedź św.  
            17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezusa):  
            17.00 – 17.30: adoracja w ciszy 

         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, w intencji Diecezjalnego Dzieła Modlitwy „Oremus” 

   17.55 – modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne,  zakończenie adoracji. 
18.00 (Roraty) – za ++ rodziców Elżbietę i Józefa Jasik,  
                            Hildegardę i Huberta Stach, ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Piątek (7 XII) – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła  (1. piątek miesiąca)                      
 

        15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia;        
     *16.00 – 16.25: spowiedź św.  
16.30 (Roraty) – za ++ rodziców Piotra i Martę Malkusz, Ernesta i Marię Nowak,   
                          rodzeństwo, Barbarę Jaskólską, dziadków i ++ z pokrewieństwa.   
                           

18.00 (Roraty) – w int. Romany Piotrowskiej z podz. za o. łaski  
                            z prośbą o Boże błog. i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej. 

Nabożeństwo ku czci NSPJ 
Po Mszy św. adwentowe spotkanie młodzieży w salce (przy ciepłej herbacie)  

 

 

Sobota (8. XII) – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny 
 

 

       *7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 
M.: 8.00 – w int. Róży Różańcowej Anny Wolskiej i za ++ członków.         
    

 

   17.00 – 17.30: spowiedź św 
  17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy) 
  17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia  

  17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne        
                      17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 18.00 – za + Jerzego Hamerla (w 1. r. śmierci). 
 

 

Na wesoło: – Co kazałeś napisać na wieńcu na trumnę dla babci? - pyta żona męża. 
– „Do zobaczenia” – odpowiada mąż. 
 – A nie mógłbyś jeszcze dodać „w niebie”? 
– Dobrze. 
 Zaraz telefonuje: – Halo! Czy to zakład pogrzebowy? Proszę dodać na wieńcu po „Do 
zobaczenia” - „w niebie”, jeśli będzie miejsce. 
 Następnego dnia podczas pogrzebu uczestnicy czytają z uśmiechem:  
„Do zobaczenia w niebie, jeśli będzie miejsce”. 
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