
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 ”  
 

IV Niedziela Okresu Zwykłego – Każdy ochrzczony i bierzmowany został 
„poświęcony i ustanowiony prorokiem”. 

 
 

Słowo Boże: Jr 1,4-19; 1 Kor 12,31-13,13; Łk 4,21-30 

 
 

 

Dlaczego księża niezwykle rzadko pracują duszpastersko w parafiach, 
z których pochodzą? Ponieważ w środowisku, w którym się ktoś wy-
chował, w którym dorastał, w którym ma się licznych krewnych i znajo-
mych, bardzo trudno jest pełnić misję proroka. Zwłaszcza jeżeli trzeba 

mówić rzeczy trudne, stawiać wymagania, wyliczać błędy, wskazywać właściwą drogę. 
Tak jest od wieków. „Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”. Traktowa-
ny jest z podejrzliwością. Doświadczyli tego najwięksi: Izajasz, Jeremiasz, Eliasz, Elize-
usz. Doświadczył tego Jan Chrzciciel. I doświadczył Jezus. Gdy przyszedł do swego 
rodzinnego Nazaretu, aby powiedzieć rzecz najważniejszą, że w Jego osobie wypełniły 
się słowa Pisma Świętego, spełniły się obietnice, na realizację których naród wybrany 
oczekiwał od wieków, oni popatrzyli nieufnie. (…). Nie tak sobie wyobrażali Mesjasza. 
Ich „mesjasz” nie mógł być człowiekiem z sąsiedztwa. 
Święty Ambroży uważał, że postawa mieszkańców Nazaretu wobec Jezusa wynikała  
z zazdrości. (…). Jezus nie dokonał w Nazarecie wielkiego znaku, bo nie znalazł tu 
wystarczająco silnej wiary. Zachował się jednak tak, jakby nie zgadzał się z zasadą, 
którą sam na podstawie dziejów proroków wypowiedział. Podjął próbę doprowadzenia 
mieszkańców Nazaretu do wiary. A kiedy spotkał się z odrzuceniem, nie zrezygnował, 
lecz postanowił zwrócić im uwagę, że popełnili duży błąd.  
Zdenerwowani ziomkowie Chrystusa nie zdołali Go strącić z góry. Jezus poszedł do 
innych, nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu. Nie obraził się jednak na mieszkańców Naza-
retu. Wiedział, że przyjdzie chwila, kiedy będą bardzo chcieli, aby u nich dokonało się  
to wielkie dobro, którego dzięki wierze doświadczyli inni.  ks. Artur Stopka 
 

 
 

 
 

Ogłoszenia duszpasterskie: 
 
 

 

 1. Dzisiaj o godz. 15.00 różaniec i błogosławień-
stwo sakramentalne. Po nabożeństwie zmiana 
tajemnic różańcowych oraz spotkanie Żywego 
Różańca i Dzieci Maryi (w salce). 

2. We wtorek wspomnienie św. Agaty.  
    Po Mszy św. pobłogosławienie wody i chleba. 
3. W przyszłą niedzielę (drugą miesiąca), o godz. 9.15, Msza św. dwujęzyczna. 
4. Kolekty:   3. lutego – na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne.  

               10. lutego – na ogrzewanie kościoła (3 - opłata za gaz). 
Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  

 

Dziękuję osobom, które w piątek pracowały przy demontażu szopki i choinek. Byli to: 
Piotr Giecewicz,  Karol Giecewicz, Halina i Piotr Trzerwa, Adam i Rita Ficek, Agnieszka 
Caban, Beata Schnurpfeil, Alfred Reinwald, Alicja Tutak, Adam i Izabela Tkocz,  
Jan Duczek, Bernard Smiatek, Marcin Jaschik, Krzysztof Wocka, Antoni Wicher,  
Mateusz Skałecki, Liliana i Daria Ciesiołkiewicz, Jolanta Matuszek, Łukasz Weinert, 
Szymon Weinert, Dawid Gala i Andrzej Gala.  „Bóg zapłać” za wykonaną pracę. 

 
Koncert kameralny - dzisiaj o godz. 15.00 w kościele Ducha Świętego 

w Krapkowicach-Otmęcie. 
 
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina: 
Zebranie Dzielnicy Gogolin-Karłubiec odbędzie się 18. lutego (poniedziałek) 2019r.  

o godz. 18.00 w świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.  (m. in.: wybór Zarządu 
Dzielnicy, wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, wolne wnioski i zapytania). 

 

 

Nr 5 
(508) 

 

3. II 2019 r. 

 

     
 

Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

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.  

Dziękuję osobom z Rejonu 46, które w minionym tygodniu sprzątały kościół.  
Byli to: Wanda Cybińska, Halina i Piotr Trzerwa, Bożena Rybczyńska, Tadeusz Szulc, 

Teresa Kampa, Gabriela Sausner, Lilianna Ciesiolłkiewicz, Iwona Kaczmarek. 
Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

03 – 09. lutego 1(2). Górna: 1, 3, 5, 7, 11;  2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.        
10 – 16. lutego 3. Górna: 25, 29;     22, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 

 

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 + Leona Wocka, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.  

 

Błogosławieństwo i procesja ze świecami 
Modlitwa do św. Błażeja i błogosławieństwo gardła              

 
 

IV Niedziela Zwykła - 3. II 2019 r.       (adoracja Pana Jezusa – 1. n. miesiąca) 
                    
 

              *7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
               7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za + męża Karola Bachem, ++ rodziców, teściów, 
          rodzeństwo z obu stron, ++ z pokrewieństwa Bachem i Jucha. 
 

 

Adoracja i błogosławieństwo sakramentalne 
Modlitwa do św. Błażeja i błogosławieństwo gardła 

 
 
 

             10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – za + męża i ojca Winfryda Brysz,  
                   ++ rodziców Ritę i Huberta Malkusz, teściów i dziadków z obu stron.             

Adoracja i błogosławieństwo sakramentalne 
Modlitwa do św. Błażeja i błogosławieństwo gardła            

      15.00 – różaniec i błog. sakramentalne.             Zmiana tajemnic różańcowych. 
Spotkanie Dzieci Maryi i Żywego Różańca w salce  

    
 

 

Poniedziałek (4. II) – dzień powszedni       
 

M: 18.00 – za parafian. 
 

 

Wtorek (5. II) - św. Agaty, dziewicy i męczennicy                     

Pogrzeb śp. Pawła Ikas: 
    10.30 (w kaplicy) – różaniec za zmarłego 
   *11.00 – rozpoczęcie liturgii pogrzebowej (w kaplicy) i Msza św. za + Pawła Ikas. 
 

M: 18.00 – za ++ Edytę i Romana Winarskich. 
Pobłogosławienie wody i chleba ku czci św. Agaty 

 

 

Środa (6. II) – śś. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy 
 

              7.30 – różaniec  i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Józefę Zelek (15 – od Elżbiety i Stefana Sowik z dziećmi).                        

Na wesoło:   - Jasiu, podejdź do mapy i pokaż na niej Amerykę - zwraca się nauczycielka  
                        do ucznia.  Chłopiec posłusznie wykonuje polecenie.  
 - Bardzo dobrze, możesz usiąść, a wy dzieci, powiedzcie mi kto odkrył Amerykę?  
 - Jasiu! - odpowiada klasa. 

Czwartek (7. II) – dzień powszedni      

                       

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 Diecezjalnego Dzieła Modlitwy „Oremus”     

M.: 18.00 – za ++ rodziców Marię i Augustyna Malkusz,  
                   ++ teściów Martę i Pawła Herman. 
 

 

Piątek (8. II) – dzień powszedni 

     
 

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia      
      

M.: 18.00 – za + ojca Reinholda Nowak (w miesiąc po śmierci),  
                  ++ mamę Małgorzatę Nowak, ciocię Hildegardę Cholewa,  
                  ciocię Klarę Sapok, Jana Cholewa i dusze w cz. c.                
         

Sobota (9. II) – dzień powszedni          

M.: 8.00 –  w int. Marty z podz. za ocalenie życia z wypadku samochodowego. 
   
 

 17.00 – 17.40: 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 ++ rodziców Teodora i Katarzynę Polański, 
                  Juliana i Kazimierę Wolski i dusze w czyśćcu cierpiące.              

 
 

V Niedziela Zwykła - 10. II 2019 r.                  (pokropienie wodą święconą  
                                   i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – 2. n. miesiąca) 

                    
 

               7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za + Annę Bauch (od koleżanek). 

 
 
 
 

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

               
             10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – w int. Emmy Marii Duczek (z okazji 1. r. ur.) z podz. za o. łaski  
                   z prośba o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

Błogosławieństwo rocznego dziecka 
Chrzest św.: Jan Wijata                        

      15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.                                                    
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