
Biuro Parafialne 
w tym tygodniu: 

 

wtorek: 8.45 – 9.15 
czwartek: 8.45 – 9.15 
piątek: 8.45 – 9.15 
 
 

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  

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 0113 
 

P r o g r a m  d u s z p a s t e r s k i  n a  2 0 1 9  r . :  „ W  m o c y  D u c h  Ś w i ę t e g o ”  
 

      Niedziela Chrztu Pańskiego – „Odradzający dar Ducha uzdalnia do życia  
                                      pobożnego, sprawiedliwego i łagodnego” 

 

Liturgia słowa Bożego: Iz 40,1-11; Tt 2,11nn; Łk 3, 15-22 

 
 

Jezus, który nie miał nawet cienia grzechu, nie potrzebował 
chrztu. Jednak stanął w grupie grzeszników. Wszedł w nasz świat, na-
szą słabość, nędzę, grzech. „Zbrukał się” niejako wszystkimi grzechami, 
które pozostawiano w Jordanie, by później nas z nich wyzwolić poprzez 

krzyż. W kościele wschodnim obrzęd uświęcenia wód Jordanu wyraża symboliczne 
zanurzenie krzyża w wodach. 

Jedynym sposobem, by spotkać dogłębnie Jezusa, jest świadomość, że jeste-
śmy grzesznikami i potrzebujemy Jezusa. Odcięcie się od grzeszników, przekonanie, że 
jest się innym, lepszym, sprawiedliwym jest wykluczeniem siebie z relacji z Jezusem. 
Św. Łukasz podkreśla trzy symbole chrztu Jezusa: 

Pierwszym jest otwarte niebo. W adwentowym czasie towarzyszyło nam dra-
matyczne wołanie Izajasza: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 63, 19). W chwili chrztu 
Jezusa otwiera się niebo. Więź między Bogiem a człowiekiem, która została zerwana 
jednostronnie przez człowieka, zostaje ponownie przywrócona.  

Drugi symbol to Duch Święty w postaci gołębicy. Mamy tutaj odniesienie do 
Ducha, który unosił się nad pierwotnym chaosem, gdy Bóg kształtował świat. Gołębica 
pojawia się również po potopie, gdy przynosi Noemu radosną wiadomość o ustąpieniu 
wód, czyli końcu kary Bożej. W czasie chrztu Jezusa miłość Boża znów spłynęła na 
świat. Bóg w Jezusie ukazał nam „swą twarz” i dał usłyszeć swój głos. 

Właśnie głos Boga jest trzecim elemen-
tem chrztu Jezusa. Zostaje przerwane milczenie. 
Bóg przemówił do nas przez Syna językiem miłości: 
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodo-
banie”.      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 Święto Chrztu Pana Jezusa. Na Mszy św. o godz. 10.30 uroczyste odnowie-
nie przyrzeczeń chrzcielnych z udziałem dzieci komunijnych i pokropienie wodą świę-
coną. Dzieci niech przyniosą świece chrzcielne. 

2. 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. 

3. We wtorek Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 
4. W czwartek (17. I) 22. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. 
5. W piątek (18. I)  rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność  
    Chrześcijan, który zakończy się świętem Nawrócenia św. Pawła (25. I). 
6. Kolekty: 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.  

7. Pod chórem na stoliku są do nabycia kalendarze parafialne na 2019 rok z naniesio-
nymi ważniejszymi wydarzeniami parafialnymi (rekolekcje, odpust, nabożeństwa).  

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

 
Na wesoło: - Aaron przychodzi do zegarmistrza: 
 – Przed dwoma tygodniami naprawiłeś mi zegarek i obiecałeś, że będzie chodził 
do końca mojego życia. Teraz znowu się zepsuł. 
 – No, przed dwoma tygodniami to ty źle wyglądałeś… 
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Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 42, które w poprzednim  tygodniu sprzątały kościół.  
Były to: Irena Adamkiewicz, Dawid Galla, Jadwiga Kasiura, Joanna Wancke,  
Barbara Wojtala, Elwira Linder, Sonia Gala 
06 – 12. stycznia 43. Przyjacół Schongau  1, 3, 3a, 5, 7;   2a, 2. 

Dziękuję osobom z Rejonu 43, które w minionym tygodniu sprzątały kościół.  
Były to: Monika Chudala, Irena Jasińska, Łucja Wicher, Ruth Kubilas, Jolanta Weinert, 

Antoni Wicher, Łukasz Weinert 
Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

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

20 – 26. stycznia 45. Przyjaciół Schongau 22, 24, 24a, 26, 28, 30; 
                                        27, 29, 33. 

 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech”.      
                                                                                                   (przysłowie chińskie) 
 
 

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.  (asperges)  
(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. 

Pobłogosławienie wody 
 

M.: 9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) – za ++ rodziców Antoniego i Jadwigę           
                           Wojtala, 2 braci, ++ z pokrewieństwa Wojtala, Prusko i Dorniok. 

Pobłogosławienie wody 
 
 

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

Pobłogosławienie wody            

            * Dzisiaj nieszporów nie będzie. 
    
 

 

Rozpoczyna się pierwsza część Okresu Zwykłego w liturgii 
 

Poniedziałek (14. I) – dzień powszedni 
 

M: 8.00 – za + Józefę Zelek (10 – od Stanisławy Dziedzic z rodziną). 
 

 
 

Wtorek (15. I)  - dzień powszedni          

M: 18.00 – do Bożej Opatrzności w int. Bernarda Smiatek (z okazji 70 urodzin)  
                  z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.    (TD)   

 

Środa (16. I) – dzień powszedni 
 

M.: 8.00 – za + Józefę Zelek (11 – od Jerzego i Sabiny Zagajskich).             

              

Czwartek (17. I) – św. Antoniego, Opata 

     

        7.30 – 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 DDM „Oremus”. 
 
 
 

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

 

Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
 

Piątek (18. I) – dzień powszedni 

 

M.: 8.00 – za ++ rodziców Józefa i Magdalenę Blania, męża Kazimierza Duława,                                    
                 bratową Wandę, 4 szwagrów, ciocię Marię, Marcina Kauczor  
                 i ++ z pokrewieństwa. 
 
       

       15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia       
 

 

Sobota (19. I) – św. Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa         

M.: 8.00 – za + mamę Marię Pietruszka  (w 30. dzień po śmierci).     
 

                   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 – w int. rozpoczynających się w Panamie Światowych Dni Młodzieży.              

 

II Niedziela Zwykła - 20. I 2019 r.  (niedziela młodzieży) 
      
               

          7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ rodziców Barbarę (w rocznicę śmierci) i Czesława Caban. 
 
 
 

             10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – do Bożej Opatrzności w int. Adama Ficek (z okazji 70 urodzin)  
                  z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.    (TD)            

      15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.                                       

 

Główne miejsce w symbolice logo zajmuje postać Maryi Dziewicy w swoim „niech mi się 
stanie” (nawiązanie hasła ŚDM w Panamie). Małe białe kropki przedstawione są jako 
symbol korony Maryi i pielgrzymów z pięciu kontynentów. Pozostałymi elementami loga 

jest Kanał Panamski, oznaczający dro-
gę pielgrzyma, odnajdującą w Maryi 
sposób na spotkanie się z Jezusem, 
kształt Przesmyku Panamskiego, jako 
miejsce przyjęcia pielgrzymów z całego 
świata oraz Krzyż Pielgrzyma. 
Inny aspekt symboliczny loga jest zwią-
zany z literą „M”, która ukazuje się  
w kształcie serca. Nawiązuje w ten 
sposób do hasła: „Most Świata - Serce 
Wszechświata”, przedstawiając imię 
Maryi jako drogę (most) do Jezusa  
i Jego serca oddanego Matce. 
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