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

 

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:  www.parafiakarlubiec.pl  

Program duszpasterski na 2018 r.: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” 
 

2 Niedziela Adwentu – Nadprzyrodzona mądrość kształtuje  
czyny chrześcijanina – jego nadzieję. 

 

Liturgia słowa Bożego: Ba 5,1-9; Flp 1,4-11; Łk 3,1-6   
 

 

Proces nawracania się człowieka jest ściśle związany z dobrym przy-
gotowaniem i owocnym przeżyciem sakramentu pokuty i pojednania. 
Na ogół zdajemy sobie sprawę z tego, ile kosztuje nas przygotowanie i 

przystąpienie do tego sakramentu i zatroskanie o zachowanie w sobie jego skutków. 
Dzisiaj wypada przypomnieć, że cały wysiłek człowieka nawracającego się spotyka się 
w tym sakramencie z potężnym działaniem Ducha Świętego. Duch Święty, zwany w 
wiekopomnym hymnie „duszy światłością”, udziela daru duchowego światła, potrzebne-
go człowiekowi dla właściwej moralnej oceny swych czynów. W świetle tegoż Ducha 
świat przekonuje się o grzechu. Tak też i pojedynczy człowiek jest w stanie uznać swoją 
grzeszność dzięki Duchowi Świętemu. Dlatego warto 
zaczynać rachunek sumienia od szczerego wezwania 
mocy Ducha Świętego.   ks. Jan Waliczek 

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 adwentowe 
     i błog. sakramentalne.  
2. W dni powszednie zapraszam na Roraty.  
    Młodzież i dorosłych zapraszam szczególnie w    
   piątek (14. i 21. grudnia)  o godz. 18.00. Kandydaci   
   do bierzmowania, niech zadbają o liturgiczną  
   oprawę: 14. grudnia – odpowiedzialna Grupa II   
                 21. grudnia – odpowiedzialna Grupa III .  
   Po Roratach spotkanie młodzieży w salce  
   (przy herbatce i ciastku). 
3. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. w int. Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci 

Maryi oraz ich rodzin. Po Mszy św. spotkanie w/w w salce. 
4. Dziękuję wszystkim pomocnikom św. Mikołaja, którzy pomogli obdarować dzieci 

słodkimi prezentami.  

5. Kolekty:   9. grudnia – na wydatki parafialne (energię elektryczną)  
                  16. grudnia – na wydatki parafialne (dekoracja świąteczna, kwiaty) 
  Zbiórka do puszki: 9. grudnia – na potrzeby Kościoła na Wschodzie. 
   Dzisiaj, w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest 

obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Nasza 
pomoc dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą nasze-
go kraju, m.in. w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. 

6. Pod chórem i w zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne (wspieramy nasz budżet 
parafialny).  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.  
  Są również do nabycia kalendarze parafialne z naniesionymi ważniejszymi wydarze-

niami parafialnymi. Stanowią one „cegiełkę” na budowę Domu Parafialnego. 
7. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie wspólnie z Urzędem Miejskim, serdecznie  
    zapraszają na „Kiermasz Świąteczny”, który odbędzie się w dniach 8-9. grudnia  
    w GOK-u (rozpoczęcie o godz. 16.00). 
8. Na niedzielę 16. grudnia, Karłubieckie Gospodynie przygotują świąteczne ciastka.      
    Taki słodki zestaw, który jest formą cegiełki na budowę Domu Parafialnego, będzie     
    można nabyć (za dowolną ofiarę) po Mszy św.  
9. W przyszłą niedzielę (16. grudnia) o godz. 15.45 w Hali Sportowej odbędzie się   
     wieczór adwentowo-wigilijny dla seniorów. W imieniu organizatorów zaprasza      
     Zarząd Dzielnicy Karłubiec. 
 

10. 24. grudnia na godz. 17.00 zapraszam osoby samotne z naszej parafii do  
      wigilijnego stołu na plebanii, by w ten wieczór nikt nie był sam.  
       Proszę też o wskazanie takich osób, bym mógł je osobiście zaprosić. 
11. Planowana praca przy stawianiu choinek i budowaniu stajenki: 19. grudnia (środa)     

    od godz. 9.00 i od godz. 16.00 oraz 20. grudnia (czwartek) od godz. 8.00 
12. Spowiedź św.: na ogół 30 min przed Mszą św., a w sobotę od 17.00 do 17.30. 

 

Nr 49 
(500) 

 
9. XII 2018 r. 

 

     
 

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

 

 

Dni dyżuru 
 
 

  

Rejon Mieszkańcy ulic 

09 – 15. grudnia 39. Krapkowicka  78, 84, 88, 88a, 94. 

16 – 22. grudnia 40. Krapkowicka  93, 95, 97, 101, 103, 103a, 107,  
                                                109, 111, 113. 

Dziękuję osobom z Rejonu 38, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 
Byli to: Andrzej Malkusz, Maria Malkusz, Małgorzata,  Maja i  Julia Frank 

02 – 08. grudnia  38. Krapkowicka  68, 68a, 70, 74;    
                       87/1,  87/2,  87/3,  87/4,  89. 

 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.45 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Nie cofaj się przed trudem,  
                                choćby ci się zdawało, że mu nie podołasz”.    (św. Jan od Krzyża) 
 
 

M.: 18.00 – za + Jerzego Hamerla (w 1. r. śmierci). 
 
 

II Niedziela Adwentu - 9. XII 2018r.      (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) 
 

               7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – do Bożej Opatrzności w int. rodziny Dyr. z podz. za o. łaski z prośbą                  

            o zdrowie i opiekę Matki Bożej i Boże błog. w rodzinie.                                           
 

 M.: 9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) –  w int. chorej koleżanki Anny. 
 
 

             10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ rodziców Małgorzatę i Stefana Stanowskich, syna Arkadiusza        

            Nocon, rodziców Agnieszkę i Waltra Nocon, ciocię Emmę Lipka,  
            Pelagię i Hildegardę Lepich.                    

      15.00 – nieszpory adwentowe i błogosławieństwo sakramentalne. 
    

 

Poniedziałek (10. XII) – dzień powszedni                                                                                    

18.00 (Roraty) – w int. Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi oraz ich rodzin. 
 Po Mszy św. spotkanie w/w w salce.  

 

 

Wtorek (11. XII) – dzień powszedni                             

18.00 (Roraty) – za + Elżbietę Kowolik oraz ++ jej rodziców i brata. 
 

 

Środa (12. XII) – dzień powszedni 

      *6.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
*7.00 (Roraty) – za ++ rodziców Jana i Marii Wojtala, + męża Herberta Tomasa. 
 

 

Czwartek – (13. XII) – św. Łucji, dziewicy i męczennicy 

 
 

  17.30 – różaniec w int. naszych rodzin o pobożne przeżycie Adwentu. 
18.00 (Roraty) – za + Krystiana Gacka (od mieszkańców ul. Gogolińskiej – Skały). 
 

 

Piątek (14 XII) – św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła 
 

        15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia;        
16.30 (Roraty) – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinach 
                           Richter i Malkusz. Za ++ z tych rodzin. 
                           

18.00 (Roraty) – za ++ Erykę i Alfreda Werner, ++ ich rodziców i z pokrewieństwa. 
 

Po Mszy św. adwentowe spotkanie młodzieży w salce (przy ciepłej herbacie)  
 

 

Na wesoło:  
- Dlaczego już po raz czwarty kupuje pan bilet na ten sam seans?! - dziwi się kasjerka.  
- Bo wszystkie poprzednie podarł mi ten facet przed wejściem! 
 

Sobota (15. XII) – dzień powszedni 
 

*7.00 (Roraty) – w intencji parafian. 
    

 

   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 + męża, ojca i dziadka Jerzego Feliks (w 24. r. śmierci). 

Chrzest św.: Anastazja Gawlik 
 

 

III Niedziela Adwentu (Gaudete) - 16. XII 2018r.  
     (niedziela młodzieży – Panama 2019) 

 

               7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – w intencji parafian.                                           
 

     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ rodziców Wiktorię i Henryka Ralla, brata Ernesta, ciocie 

Agnieszkę i Emmę , Marię i Jana Kozok i kuzynkę Marię.                    

      15.00 – nieszpory adwentowe i błogosławieństwo sakramentalne. 
 

 

13. Małżonków naszej parafii serdecznie zapraszam do udziału w adwentowych reko-
lekcjach, które w ramach Remontu Małżeńskiego pod hasłem „Obdarowani” odbędą 
się w dniach 14-16 grudnia 2018 roku w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu. 
Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 20.00, sobotnie - o 18.00, a niedzielne – 
o 10.00. Szczegółowe informacje można znaleźć na plakacie i w ulotkach.  

14. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej - 17. grudnia o godz. 19.00. 
15. Gmina Gogolin patronuje przedsięwzięciu pt.: „Podaruj kilogram miłości”,  które po-

lega na zbieraniu darów dla Ukrainy. Żywność (długoterminowy okres spożycia) 
 i środki czystości, można przynieść do kościoła i włożyć do stojącego przy zakrystii 
kosza. Zbiórka trwać będzie do soboty.  

 
16. Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramental-

nych na nabożeństwo adwentowe, które odbędzie się w 4. Niedzielę Adwentu  
(23. grudnia br.) o godz. 14.00 w katedrze opolskiej. 

17. W nawiązaniu do ostatniego listu Biskupa Opolskiego, w którym apelował m.in.  
o użycie dodatkowego talerza na stole wigilijnym dla bliźniego w potrzebie, w tym 
obcokrajowca, w ramach ogólnopolskiego projektu «Wigilia bez Granic», 
zapraszamy rodziny naszej parafii do deklarowania gotowości przyjęcia gościa - ob-
cokrajowca, który na czas Bożego Narodzenia pozostanie w Polsce. Deklarację taką 
można złożyć wyłącznie na stronie internetowej: www.wigiliabezgranic.com.   

      Informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 722 178 515  
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