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

 

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:  www.parafiakarlubiec.pl  

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

3 Niedziela Adwentu (Gaudete) Chrześcijanin „ochrzczony Duchem i ogniem”  
              doświadcza zbawczej obecności Boga i odnawia relacje z bliźnimi. 

 

Liturgia słowa Bożego: So 3,14-17; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18 

 
 

Jan Chrzciciel nie wzywa ludzi, by pozostawili swoje zawody, rodziny, 
poszli na pustynię i żyli jego stylem. Nie zachęca żołnierzy, aby zostali 
pacyfistami, ani celników do rezygnacji z dotychczasowej pracy. Każ-
dy ma pozostać na swoim miejscu, ale żyć inaczej. Kierować się 

sprawiedliwością i miłosierdziem. 
W nawróceniu nie chodzi o zmianę środowiska, miejsca pracy, ale o uczciwość 

i przejrzystość wewnętrzną. Grzech i problemy tkwią zazwyczaj nie w zawodzie, ale  
w sposobie wykonywania go. W nawróceniu nie chodzi również o jakieś niezwykłe, 
spektakularne gesty. Liczy się wierność w codziennym życiu. Przemiana nie dotyczy 
rzeczy i sytuacji zewnętrznych. Prawdziwa przemiana dotyka wnętrza, serca i zaczyna 
się od siebie. 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 nieszpory adwentowe 
     i błog. sakramentalne.  
2. Dzisiaj o godz. 15.45 w Hali Sportowej odbędzie się   
    wieczór adwentowo-wigilijny dla seniorów.  

W imieniu organizatorów zaprasza  Zarząd Dzielnicy.  
3. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie kolędników 

misyjnych. Kolędnicy będą odwiedzać nasze domy 27. grudnia. Proszę zgłosić domy, 
które chcą przyjąć kolędników, by można było ustalić dogodny termin. 

4. W poniedziałek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
5. Zapraszam do pracy przy stawianiu choinek i budowaniu stajenki:  
          środa  od 9.00 – 13.00 i od 16.00 – 19.00, czwartek od 8.00 – 12.00. 
6. W piątek o godz. 18.00 Roraty z udziałem młodzieży i dorosłych.  
    Kandydaci do bierzmowania (Grupa III), niech zadbają o liturgiczną oprawę.  
    Po Roratach spotkanie młodzieży w salce. 
7. W piątek w Tarnowie Op. dekanalne spotkanie młodzieży (19.30 – ok. 21.30).  
8. Spowiedź św. w tym tygodniu według planu podanego na stronie 2 i 3. 

9. Kolekty:   16. grudnia – na wydatki parafialne (dekoracja świąteczna, kwiaty) 
                    23. grudnia – na wydatki parafialne. 
    Na energię elektryczną zebrano 2.223 zł, na Kościoły na Wschodzie – 628 zł. 
    „Bóg zapłać” za składane ofiary. 
10. Pod chórem i w zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne (wspieramy nasz budżet 

parafialny).  Są również do nabycia świece Caritasu: duża - 12 zł, mała - 5 zł.  
  Są również do nabycia kalendarze parafialne na 2019 rok z naniesionymi ważniej-

szymi wydarzeniami parafialnymi (rekolekcje, odpust, nabożeństwa).  
   Kalendarz stanowi „cegiełkę” na budowę Domu Parafialnego.  
   Dziękuję osobie, która zasponsorowała druk kalendarzy. 
11. Karłubieckie Gospodynie: Jolanta Weinert, Anita Wotzka, Joanna Jendrusch,  

Brygida Stanowska, Danuta Sojka, Edyta Komander, Sylwia Skałecka, Monika Hulin, 
Katarzyna Wolska, Justyna Giecewicz, Sabina Marzotko, Agnieszka Sczakiel,  
Alicja Tutak, Dorota Duczek, Bernadeta Kampa, Barbara Wojtala, Joanna Wancke, 
Sonia Gala, Łucja Wicher, Dorota Hejna, Sabina Gramala, Krystyna Dyga,  
Teresa Wicher, Irena Reinwald, Grażyna Wicher, Izabela Tkocz, Iwona Uliczka, Mar-
lena Bonkosz, Magdalena Post, Barbara Pandel, Julia Reinwald, Patrycja Reinwald, 
przygotowały świąteczne ciastka. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w to 
dzieło. Taki słodki zestaw, który jest formą „cegiełki” na budowę Domu Parafialnego,     
można nabyć (za dowolną ofiarę) w przedsionku kościoła po Mszy św. Smacznego! 

12. 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. 
13. Dziękuję Józefowi Wojtala, Hubertowi Sznajder i Zygmuntowi Łątka za przewiezie-

nie ziemi sprzed kościoła. Dziękuję młodzieży za pracę  wykonaną w piątek. 
      Dziękuję za pracę przy choinkach (podziękowania imienne za tydzień). 
 

 
 
 

Na wesoło: Po poważnej operacji chory otwiera oczy i pyta siedzącą przy jego łóżku    
                    żonę:  - Czy ja już jestem w niebie? 
                  - Ależ nie – odpowiada małżonka – przecież widzisz, że ja jestem przy tobie. 
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Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

09 – 15. grudnia 39. Krapkowicka  78, 84, 88, 88a, 94. 
Dziękuję osobom z Rejonu 39, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 

Byli to: Piotr Rapp, Tosia Rapp, Łukasz Grochla, Maria Staniszewska, 
Adam Staniszewski, Justyna Gołąbek, 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

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

23 – 29. grudnia 41. Krapkowicka 119, 121, 127, 129, 133, 135, 137. 
 

Sprzątanie kościoła: w *czwartek od godz. 16.00 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Nie możemy dać się uzależnić od mentalności świata, ponieważ     
          centrum naszego życia stanowi Jezus i Jego słowo światła, miłości, pocieszenia”.  

(Papież Franciszek). 
 

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.   (n. 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 Agniesz-

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

      15.00 – nieszpory adwentowe i błogosławieństwo sakramentalne. 
    

Rozpoczyna się 2. część Adwentu (17 – 24. grudnia) 
Poniedziałek (17. XII) – dzień powszedni                                                                                    

18.00 (Roraty) – za + Józefę Zelek (1 - od Danuty Cogiel). 
19.00 - spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (na plebanii).  

 

 

Wtorek (18. XII) – dzień powszedni                             

18.00 (Roraty) – za ++ rodziców Wiktorię i Alojzego Przybyła,  
                           Annę i Stefana Kuklewskich oraz ++ z pokrewieństwa. 

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza 
 

 

Środa (19. XII) – dzień powszedni 

      *6.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
*7.00 (Roraty) – za + Józefę Zelek (2 - od Marioli i Jarosława Pytel). 
 

 

Czwartek – (20. XII) – dzień powszedni 

 

  17.30 – różaniec w int. naszych rodzin o pobożne przeżycie Adwentu. 
16.30 – 17.55: spowiedź św.: dzieci i młodzież 
18.00 (Roraty) – w int. Marii Mnich (z okazji 70. r. urodzin) 
                        z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.   (TD) 
 

 

Piątek (21 XII) – dzień powszedni 
 

             15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia        
           15.15 – 16.25: spowiedź św.  
16.30 (Roraty) – za + męża Mieczysława Kurp (w 1. r. śmierci)  
                           oraz + córkę Agnieszkę Sówka. 
                           

         17.15 – 17.55: spowiedź św. 
18.00 (Roraty) – za + Klarę Niestrój (w 2. r. śmierci). 
 

Po Mszy św. adwentowe spotkanie młodzieży w salce  
19.30 – ok. 21.30: dekanalne spotkanie młodzieży w Tarnowie Op. 

 

 

Sobota (22. XII) – dzień powszedni 
 

*7.00 (Roraty) – w intencji parafian. 
         8.00 - 8.45: spowiedź św. 
            *9.00: odwiedziny chorych z Komunią św. 
 

         16.00 – 17.30: spowiedź św. (ks. Radca Stanisław Wąsik i ks. proboszcz) 
         17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy) 
         17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
               17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 18.00 – za + męża, ojca i dziadka Huberta Gabriela Małek (w 6. r. śmierci). 
         19.00 – 20.00: spowiedź św. (ks. Kazimierz Balak i ks. proboszcz) 
 

 

IV Niedziela Adwentu - 23. XII 2018r.     (niedziela rodziny) 
 

               7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 –    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)     

             10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. Anity Wotzka z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  
                  i opiekę Matki Bożej.                    

      15.00 – nieszpory adwentowe i błogosławieństwo sakramentalne.               

            15.30 – 16.30: spowiedź św. 

 
14. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w dzieło pt.: „Podaruj kilogram miłości”.  
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                                                 EUR: 14 8884 0004 2001 0000 6930 0122 
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