
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 ”  
 

VI Niedziela Okresu Zwykłego – Chrześcijanin, który napił się z „płynącej”  
z boku Chrystusa „rzeki” Ducha Świętego, staje się 

duchowo płodny – owocuje w pokój i nadzieję”. 
 

Słowo Boże: Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12-20; Łk 6,17-26 

 

Jedno z największych napięć, jakie występują w Biblii – to 
napięcie między przekleństwem a błogosławieństwem. 
Błogosławieństwo jest tajemnicą wybrania, podczas gdy 
przekleństwo – to misterium odrzucenia. Chrystus jednak 

„wykupił nas z przekleństwa Prawa” (Ga 3,13), a przekazał we władanie błogosławień-
stwa i Ducha Świętego. (…). Bóg chce ratować każdego człowieka. W każdym pokłada 
nadzieję, bo przecież miłość „we wszystkim pokłada nadzieję” (1 Kor 13,7). Dla Boga 
nikt nie jest przegrany. Bóg, który nam wszystko przebaczył w swoim Synu, uczy nas, 
jak należy zwyciężać przekleństwo przebaczeniem i miłością. Chrześcijanin nie może 
już więcej złorzeczyć, lecz na wzór Jezusa błogosławić tym, którzy go oczerniają. Cóż 
za nagrodę mieć będziecie, jeśli „miłujecie tych, którzy was miłują”? (por. Mt 5,46). 
Ewangelia wprowadza nas na szczyty świętości właśnie dzięki miłości nieprzyjaciół. 
„Błogosławcie, a nie złorzeczcie”. Pokładajcie we wszystkim nadzieję. Szukajcie we 
wszystkim Światła.  ks. Tadeusz Czakański 
        

Dyżur parafialny (od niedzieli do soboty) to szeroko pojętą troskę o wspólnotę para-
fialną. Jest to zachęta i wezwanie do intensywnej modlitwy w intencji parafian, udziału  
w liturgii dni powszednich (Msza św., różaniec, adoracja), dobrowolnego postu, ofiaro-
wania cierpienia,  troski o porządek w kościele i wokół kościoła, oraz wykonanie kon-
kretnych zadań (np. sprzątanie, odśnieżanie, naprawienie czegoś), które pojawiają się 
w parafii. Kto nie może (z racji wieku lub choroby) pracować fizycznie, może więcej 
duchowo się zaangażować. Dziękuję za współodpowiedzialność za  naszą parafię. 

Ks. proboszcz 
 
 
 

Ogłoszenia duszpasterskie: 
 

1. Dzisiaj o godz. 15.00 nieszpory niedzielne.  
2. W czwartek pracownicy Kurii Opolskiej będą wizyto-

wać naszą parafię (sprawy duszpasterskie, kancela-
ryjne, gospodarcze). Bardzo proszę o pomoc w przy-
gotowaniu kościoła, otoczenia kościoła i zakrystii na tę okoliczność.  

    Zapraszam do pracy w środę od godz. 9.00 - 10.30 i 16.30 – 18.00. 
3. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
4. W piątek (ostatni miesiąca lutego) nabożeństwo pokutne i spowiedź św.: 
         15.45 - nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas IV i V. 
         16.30 – nabożeństwo pokutne dzieci I – VIII  (z wyjątkiem klas IV i V),  
                             a następnie spowiedź św. dzieci klas VI, VII i VIII. 
         18.30 – 19.30: spotkanie towarzyskie młodzieży (przy herbatce i ciastku). 
5. W sobotę dzień ku czci św. o. Pio.  
     O godz. 7.30 różaniec, o godz. 8.00 Msza św. w intencjach zbiorowych. 
6. Kolekty: 17. i 24. lutego – na potrzeby parafialne.  

10. lutego – na ogrzewanie kościoła (3 - opłata za gaz) złożyliście 2.255 zł. 
Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  

7. W czwartek został zakupiony kamień (marmur) za ok. 2.000 zł., który zostanie ułożo-
ny w przejściach między ławkami. Dziękuję Józefowi Wojtala za transport.  

8. Dziękuję pracującym na rzecz naszego kościoła w ostatnim czasie.  
   Byli to: Teresa i Gerard Wicher, Damian Małek, Hubert Sznajder, Zygmunt Łątka, 

Anita i Piotr Wotzka, Alfred Reinwald, Izabela i Adam Tkocz, Mateusz Skałecki,  
Antoni Malkusz i Jacek Rutkowski, 

 
 

Na wesoło:    Zebranie.   - Ktoś z państwa chciałby coś dodać?  
     - Tak, ja bym chciał coś dodać.  
    - Słucham?  
     - Dwanaście plus siedem. Dziękuję. 

 

Nr 7 
(510) 

 
17. II 2019 r. 

 

     
 

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

 

 

10 – 16. lutego 3. Górna: 25, 29;     22, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 
Dziękuję osobom z Rejonu 3, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 
Byli to: Janina Krasówka, Krystyna Gołąb, Krystyna Bryś, Anna Skałecka,  

Róża Bekiersz, Justyna Moskal, Katarzyna Wronka, Maria Koryzma, 
 Joachim Bekiersz, Piotr Moskal, 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
17 – 23. lutego 4. Górna: 35, 43, 45, 47;   42, 46, 50, 52, 54, 56. 

24 – 02. marca 5. Górna: 53.      Romantyczna: 10. 
Leśna: 10, 12.    Nowa: 53, 55. 

 

Sprzątanie kościoła: w *środę od godz. 16.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Nie możesz zatrzymać żadnego dnia,  
                                  ale możesz go nie stracić”.  (przysłowie wschodnie)”                 
 
 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Chudala, Martę i Pawła Kipka,  
                   2 siostry, 2 braci, Anitę Nichtke i ++ z pokrewieństwa.              

 
 

VI Niedziela Zwykła - 17. II 2019 r.          (3. n. miesiąca - niedziela młodzieży) 
                    
 

             7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za + Jana Triebler (w 1. r. śm.) i ++ z rodziny. 
 
 

           10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – za parafian.              

      15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.             
 
 

 

Poniedziałek (18. II) – dzień powszedni 
 

M: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Antoniego Wojtala,  
                2 braci, ++ z rodzin Wojtala, Kasiura, Dorniok i Prusko. 

 

 

Wtorek (19. II) – dzień powszedni                     

M: 18.00 – za ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk,  
                 dziadków Gabrielczyk i Woźnica, wujka Gerharda i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Środa (20. II) – dzień powszedni 
 

              7.30 – różaniec  i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – Józefę Zelek (17 – od nauczycieli emerytów).            

 
 

Czwartek (21. 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 – ……………………………………………………………… (intencja wolna). 
 
 

 

Piątek (22. II) – Święto Katedry św. Piotra Apostoła 

     

            15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia 
      15.45 - nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci klas IV i V. 
      16.30 - nabożeństwo pokutne dzieci klas I - VIII (z wyjątkiem klas IV i V),  
                             a następnie spowiedź św. dzieci klas VI, VII i VIII. 

 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Joachima i Magdalenę Przesdzink,  
                 ojca Alfonsa Bekiersz i córkę Karolinę. 

 

18.30 – 19.30: spotkanie towarzyskie młodzieży 
 

        

Sobota (23. II) – św. Polikarpa, biskupa i męczennika 
                           Dzień ku czci św. o. Pio          

              7.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio  
M.: 8.00 –    w intencjach zbiorowych przez wstawiennictwo św. o. Pio: 

 1) w int. Papieża Franciszka 
 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 
11) (w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

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

                 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 + Erharda Wojtala i ++ z pokrewieństwa.              

 

VII Niedziela Zwykła - 24. II 2019 r.          (4 n. miesiąca - niedziela rodzin) 
                    
 

             7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – …………………………………….…. (intencja wolna). 
 
 

           10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – za parafian.              

      15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.             
 

 

6 – 10. marca 2019r.: REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Będzie  je prowadził ks. Józef Kara z Gliwic 

Módlmy się w intencji parafian i ks. rekolekcjonisty. 
     

  

8 – 9. marca 2019r.: WIZYTACJA KANONICZNA (Ks. Bp Paweł Stobrawa): 
8. marca (piątek): 18.00 - Msza św. i spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską 
9. marca (sobota): 11.00 – nabożeństwo dla chorych 
                                                spotkanie z grupami modlitewnymi 

                   14.30 – spotkanie z kandydatami do bierzmowania 
                   15.00 – spotkanie z LSO i Dziećmi Maryi                                  

 

 17. lutego 2019 r.                                                       - 3 -                                                        Nr 7/510 


	07(1-4)2019.02.17
	07(2-3)2019.02.17

