
Biuro Parafialne: 
 

czwartek: 18.45 – 19.15 
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 2019 r.: „W mocy Duch Świętego” 
 

Uroczystość Objawienia Pańskiego – „Powstań, świeć, Jeruzalem,  
bo przyszło twe światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą” 

 

Liturgia słowa Bożego: Iz 60,1-6; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12 

 
 

Spotkanie Mędrców ze Świętą Rodziną było wydarzeniem serdecz-
nym i pełnym miłości. Oto odnaleźli Boga i spełniła się ich tęsknota, 
którą w sobie odczuwali. Dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego, 
Dziecię narodzone w noc betlejemską objawia się światu jako Świa-

tło Zbawienia dla wszystkich narodów. Bóg przyszedł na świat, ażeby podzielić z czło-
wiekiem jego ziemski los, aby człowieka odkupić i zbawić. Droga Mędrców ze Wschodu 
jest dla nas symbolem tych wszystkich dróg, którymi ludzie z bliska i z daleka podążają 
przez wieki w stronę Chrystusowego światła. Jest także wzorem dla naszych czasów. 
Co z przedstawionej sceny i z dzisiejszego święta możemy zaczerpnąć dla siebie? 
Pewność, że po spotkaniu z Jezusem zawsze wraca się inną drogą do swego domu. 
Droga do Jezusa jest drogą poszukiwania, a droga z Jezusem jest drogą znalezienia. 
Herod szukał, by zniszczyć, dlatego nigdy nie znalazł. Mędrcy szukali, by ubogacić, 
dlatego zostali ubogaceni. Jest, więc ważne, aby nie słabnąć w poszukiwaniach. Nie 
tracić wiary, bo wszystko może się dobrze skończyć. Przeszkody – to tylko czasowe 
ograniczenia. Jezus czeka na nas i spotka nas tam, gdzie się Go nie spodziewamy. 
Daje się zawsze znaleźć, jeśli tylko jesteśmy uzbrojeni w wytrwałość jak Mędrcy ze 
Wschodu. Kto szuka, znajdzie.            Piotr Blachowski 
 

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 Uroczystość Objawienia Pańskiego. 
   Msze św. o godz. 8.00 i 10.30 (z udziałem kolęd-

ników misyjnych). 
   Po Mszy św. błogosławieństwo kadzidła i kredy.  
   O godz. 14.00 nieszpory kolędowe i błog. sakramentalne. 

2. W czwartek dzień wieczystej adoracji Pana Jezusa w naszym kościele (jeden raz  
w roku), wyznaczony nam przez Ks. Biskupa: godz. 8.30 - 9.00 i 15.00 - 18.00. 
Zapraszam do udziału w tej modlitwie wszystkich parafian.  

3.  W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pana Jezusa. Na Mszy św. o godz. 10.30  
uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez dzieci komunijne i pokropienie 
wodą święconą. Dzieci niech przyniosą świece chrzcielne. 

4. Trwają odwiedziny kolędowe. Bardzo proszę by na stole było Pismo św.  
(np. Księga Ewangelii ofiarowana na kolędzie w 2016 roku). Ojca, męża, głowę rodzi-
ny, proszę o przeczytanie w czasie wspólnej modlitwy kolędowej wybranego przez 
siebie tekstu biblijnego. W imieniu ministrantów i własnym, bardzo prosimy o przyj-
mowanie nas ciepło, ale w chłodnym miejscu. Dziękujemy za wyrozumiałość. 

5. Kolekty:     6. stycznia – na misje 
                    13. stycznia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne. 

W niedzielę 20. stycznia będzie można w ramach kolekty, złożyć ofiarę kolędową,    
która zostanie przeznaczona na  budowę Domu Parafialnego.  
Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  

6.  Są do nabycia kalendarze parafialne na 2019 rok z naniesionymi ważniejszymi 
wydarzeniami parafialnymi (rekolekcje, odpust, nabożeństwa).  

   Kalendarz stanowi „cegiełkę” na budowę Domu Parafialnego (10 zł i więcej).  
 
(…) 
 

 

Nr 1 
(504) 

 

06.I 2019 r. 

 

     
 

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

 

 

30 – 05. stycznia 
               2019 roku 42. Krapkowicka 102, 106, 108, 112, 114. 

Wąska  2, 6;   3, 3a, 5. 
Dziękuję osobom z Rejonu 42, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 
Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

06 – 12. stycznia 43. Przyjacół Schongau  1, 3, 3a, 5, 7;   2a, 2. 

13 – 19. stycznia 44. Przyjaciół Schongau  9, 11, 17;  
                                   10, 14, 18. 

 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Postępuj tak, aby obecny rok był bogatszy w dobre dzieła  
                                   od roku poprzedniego”.     (św. o. Pio) 
 

M.: 18.00 – za ++ męża Huberta Sapok, syna Jana, rodziców Sapok i Nogielski,       
                   siostrę Jadwigę i ks. Arkadiusza. 

Błogosławieństwo kadzidła i kredy              

 

UROCZYSTOŚĆ  OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO - 6. I 2019 r.      (Trzech Króli) 
      
               

                     *7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
        7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M.: 8.00 – za + ojca Reinholda Szampera (w rocznice śmierci) 
                 i + syna Andrzeja Rypalla. 
 

                                              Błogosławieństwo kadzidła i kredy 
 
 

       10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – za parafian. 
                                            Błogosławieństwo kadzidła i kredy 
 

      *14.00 – nieszpory kolędowe z Uroczystości i błogosławieństwo sakramentalne 

    
 

 

Poniedziałek (7. I) – dzień powszedni 
 

M: 8.00 – w int. Jana Kołodzieja o powrót do zdrowia i Boże błog. 
 

 
 

Wtorek (8. I)  - dzień powszedni          

M: 8.00 – za + Józefę Zelek (8 – od Marii i Kazimierza Garbacz).   

 

Środa (9. I) – dzień powszedni 
 

M.: 8.00 – ………………………………………………………….…….. (intencja wolna).             

              

Czwartek (10. I) – dzień wieczystej adoracji Pana Jezusa 
       w Najświętszym Sakramencie w naszym kościele 

         7.30 – różaniec 
   M.: 8.00 – w intencji parafian. 

         Adoracja:  8.30 – 9.00 (modlitwa w ciszy)           
                   

                  15.00 – 18.00: 
            15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia 
            15.15 – 16.30 (modlitwa w ciszy) 
            16.30 – 17.00: adorują dzieci i młodzież 
            17.15 – 17.45: różaniec 
            17.45 – 18.00: wspólnotowe zakończenie adoracji 

                                    i błogosławieństwo sakramentalne 
 
 
 

M.: 18.00 – …………………………………………………..…………. (intencja wolna). 

 

Piątek (11. I) – dzień powszedni 

 

M.: 8.00 – w int. Gizeli Malkusz (z okazji 80 r. urodzin) 
                 i w int. Eryka i Gizeli (z okazji r. ślubu) z podz. za o. łaski  
                 z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 
 

       15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia       
 

 

Sobota (12. I) – dzień powszedni         

M.: 8.00 - …………………………………………………….……… (intencja wolna).     
 

                   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  
     17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 18.00 – za + Elżbietę Suszka, jej ++ rodziców, ++ rodziców Elżbietę i Piotra   
                   Sczakiel, + ojca Jana Maj i dusze w czyśćcu cierpiące.              

 

ŚWIĘTO  CHRZTU  PAŃSKIEGO - 13. I 2019 r.   
(Na Mszy św. o godz. 10.30 uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez dzieci 

komunijne i pokropienie wodą święconą. Dzieci niech przyniosą świece chrzcielne) 
      
               

          7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za parafian. 
 

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

             10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – za ++ rodziców Horsta i Łucję Niedziela, brata Waldemara,  
                   oraz ++ z pokrewieństwa Grzywaczyk i Niedziela.            

            * Dzisiaj nieszporów nie będzie.                                       
 

 
 

Na wesoło: Lekcja religii. Katechetka opowiada o cudzie przemienienia przez Chrystusa 
wody w wino w Kanie Galilejskiej. Gdy skończyła, pyta dzieci: 
 –  Co myśleli goście biorący udział w tym weselu, widząc cud? 
Wstaje mała dziewczynka i mówi:  
 – Wszyscy myśleli, że gdy oni będą urządzać wesele, to koniecznie muszą  
              zaprosić Pana Jezusa. 
 

Zestawienie roczne 2016 2017 2018 
1. Sakrament chrztu św. 9 18    11 (5 chł., 6 dz.) 
2. Pierwsza Komunia św. 17 18    17 (8 chł., 9 dz.) 
3. Sakrament bierzmowania 7 8      8  
4. Sakrament małżeństwa  6 6      6 
5. Zgony 8 17    11  (6 m., 5 k.) 
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