
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  

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 ”  
 

     II Niedziela Okresu Zwykłego – „Kościół – Oblubienica poślubiona 
Chrystusowi Panu, by była z Nim jednym duchem” 

 

Liturgia słowa Bożego: Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-11 

 
 

Co tak naprawdę Jezus uczynił w Kanie? Na pierwszy rzut oka 
pomógł nowożeńcom uniknąć wstydu. Rozumiemy to, bo rów-
nież w naszych realiach wesela wzbudzają ogromne emocje. 
Wybawił więc ich z dużej opresji, która mogła skończyć się 

towarzyskim skandalem. W warunkach śródziemnomorskich wino, zaprawione zwykle 
wodą, jest podstawowym napojem. Gdyby zabrakło go na takiej uroczystości, świadczy-
łoby to fatalnie o jej organizatorach. Przy tej okazji Pan Jezus dokonał rzeczy niezwy-
kłej. Czynem sformułował zapowiedź, której sens zrozumiemy dopiero po Wieczerzy 
Paschalnej, gdy pójdzie krok dalej, dokonując przemiany wina i wody w swoją krew. 
(…). Czego Jezus na pewno nie dokonał na tym weselu? Jezus nie usankcjonował 
zamiłowania do pijaństwa. Choć chcieliby wykorzystać tak wydarzenie w Kanie Galilej-
skiej ci, którzy lubią promować ludzkie słabości. 
Cóż, dla usprawiedliwienia miernoty nasza epoka 
skłonna jest nawet otrzeć się o bluźnierstwo.  
I zatracać sens przełomowych wydarzeń. A takim 
bez wątpienia było wesele w Kanie, choć nic na to 
wcześniej nie wskazywało.     Michał Góra 

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 kolędowe i błog. sakramentalne. 
2. Jutro Dzień Babci, we wtorek Dzień Dziadka. Zapraszam do wspólnej modlitwy  

za kochanych dziadków i babcie (o godz. 17.30 różaniec, o godz. 18.00 Msza św.).  
3. We wtorek po Mszy św. spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza. 
4. W środę dzień ku czci św. o. Pio. O godz. 7.30 różaniec, o godz. 8.00 Msza św.  

w intencjach zbiorowych. 

5. W piątek (ostatni miesiąca) nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci: 
         15.45 - nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas IV i V. 
         16.30 – nabożeństwo pokutne (z udziałem dzieci),  
                             a następnie spowiedź św. dzieci klas VI, VII i VIII. 
6. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30 będziemy gościć Miejską Młodzie-

żową Orkiestrę Dętą z Gogolina. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian  
i Gości do wspólnej modlitwy ubogaconej piękną muzyką. 

7. Kolekty: 20. i 27. stycznia - na  budowę Domu Parafialnego.  
Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  

8. 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).  
9. Zakończyły się odwiedziny kolędowe 2018/2019. Wszystkim, którzy otworzyli drzwi 
swoich domów (349) dla ministrantów i księdza, składam serdeczne podziękowanie. 
Dziękuję za waszą obecność w domu, wspólną modlitwę i zatroskanie o sprawy doty-
czące wspólnoty parafialnej. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i strzeże od wszelkiego 
złego. Niech Boża Opatrzność  prowadzi Was bezpiecznie drogami zbawienia przez 
cały 2019 rok. Niech Boża miłość, radość i pokój będą w waszych sercach. 
Dziękuję, w imieniu ministrantów i swoim, za waszą gościnność i wszelkie złożone ofia-
ry. Część z ofiar, które otrzymali ministranci (700 zł), zostanie przeznaczona na misje. 

 
Parafialna pielgrzymka autokarowa do sanktuariów i opactw Beneluksu 

29. czerwca – 6. lipca 2019 roku 
Na trasie naszego pielgrzymowania znajdzie się Trewir, Luksemburg, Rochefort, 
Bruksela, Liege, Banneux, Aachen, Kolonia i Erfurt.  
Będzie czas na modlitwę, zwiedzanie i odpoczynek. Cena: 1.800 zł/os. + 180 EUR.  
Zapisy w Biurze Jawa Tour w Gogolinie, ul. Strzelecka 2, tel.: 77 466 90 69.  
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Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

13 – 19. stycznia 44. Przyjaciół Schongau  9, 11, 17;     10, 14, 18. 
Dziękuję osobom z Rejonu 44, które w minionym tygodniu sprzątały kościół.  

Były to: Weronika Szywalska, Małgorzata Wojtala, Krystyna Dyga, Krystyna Heda,  
Ewa Stach, Renata Stach, Joachim Stach, Dorota Hejna, Kacper Stach. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

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

27 – 02. lutego 46. 
Fabryczna 1/1, 1/3,  1/4,   3/1,  3/2,  3/3,  3/5,  
               3/6,    5/1,  5/2,  5/3.  5/4,   6/1,  6/2,   
               7/1,  7/2,  7/3,  7/4.  

 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Prawdy nie zwiastuje się za pomocą miecza i strzały lub broni,  
                                  lecz rozumem i przekonywaniem”.     (św. Atanazy Wielki). 
 

M.: 18.00 – w int. rozpoczynających się w Panamie  
                  XXXIV Światowych Dni Młodzieży. 
 
 
 

II Niedziela Zwykła - 20. I 2019 r.        (niedziela młodzieży – 3. n. miesiąca) 
      
               

          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) 

Chrzest św.             

      15.00 – nieszpory kolędowe i błog. sakramentalne.                                  
    
 

 

Poniedziałek (21. I) – św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy      (Dzień Babci)  
 

M: 18.00 – za + męża Piotra Ikas, ++ z rodzin Ikas i Morawiec. 
 

 
 

Wtorek (22. I) - dzień powszedni                                                 (Dzień Dziadka)          

M: 18.00 – za + tatę Wincentego Kołodzieja (w 6. rocznicę śmierci). 
Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza   

 

Środa (23. I) – dzień powszedni 
 

              7.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio  
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 dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego 
 4) w intencji pracujących za granicą 
 5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
 6) o pokój na świecie 
 7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
 8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
 9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
10) w intencji młodzieży z naszej parafii i XXXIV Światowych Dni Młodzieży w Panamie 
11) za + ojca Karola Bachem 
12) ……………….…  (w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie)             

              

 

Czwartek (24. I) – św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła 

     

       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 DDM „Oremus”. 
 
 
 

M.: 18.00 – w intencji parafian  
                    (szczególnie za te rodziny, które przyjęły odwiedziny kolędowe). 
 

 

Piątek (25. I) – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

 

        15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia      
      15.45 - nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas IV i V. 
      16.30 – nabożeństwo pokutne (z udziałem dzieci),  
                             a następnie spowiedź św. dzieci klas VI, VII i VIII. 
M.: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Huberta Małek.   
 

 

Sobota (26. I) – śś. Biskupów Tymoteusza i Tytusa         

M.: 8.00 –  za + Józefę Zelek (13 – od sąsiadów córki Zofii z Tychów).   
 

                   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 + męża i ojca Alojzego Suszka (w 10. r. śmierci).              

 
 

III Niedziela Zwykła - 27. I 2019 r.             (niedziela rodziny – 4. n. miesiąca) 
                    
 

          7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za + męża ojca i dziadka Zdzisława Żaczek (w 1. r. śmierci). 

 
 
 

M.: 10.30 (z udziałem Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina) –  
                  w int. Eryka Boronczyk (z okazji kolejnych urodzin)  
                  z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinie. 
                  Za ++ rodziców Annę i Pawła.            

      15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.                                        

 
 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym:  
„Prawa materii i ewolucji nie są ostateczną instancją, ale rozum, wola, miłość - Osoba.  
A jeśli znamy tę Osobę, a Ona zna nas, wówczas niewzruszona moc elementów natural-
nych nie jest ostateczną instancją; wówczas nie jesteśmy niewolnikami wszechświata 
i jego praw - jesteśmy wolni. Ta świadomość w starożytności pobudzała prawe umysły do 
poszukiwania. Niebo nie jest puste. Życie nie jest zwyczajnym następstwem praw i przy-
padkowości materii, ale we wszystkim i równocześnie ponad wszystkim jest osobowa wo-
la, jest Duch, który w Jezusie objawił się jako Miłość” (Benedykt XVI). 
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