
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 ”  
 

I Niedziela Wielkiego Postu – „Nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, 
aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary” 

 

Słowo Boże: Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13 

 
 

Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwier-
dza się prawo panowania silniejszego nad słabszym. Grzech, który 
mieszka w sercu człowieka (por. Mk 7, 20-23) - i objawia się jako 
chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak zainteresowania 
dobrem innych, a często także własnym - prowadzi do wykorzystywa-

nia stworzenia, osób i środowiska, zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, która każde 
pragnienie uważa za prawo, a która prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia 
nawet tych, którzy są przez nią zdominowani. (…). 

Wielki Post jest sakramentalnym znakiem nawrócenia. Wzywa on chrześcijan 
do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie osobi-
ste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę i jałmużnę. 

Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2019 
 

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 kończą się parafialne rekolekcje wielkopostne.  
   „Bogu niech będą dzięki!” za wszelkie błogosławieństwo otrzymane w tych dniach.  
   Serdecznie dziękuję Ks. Oficjałowi Józefowi Kara za posługę słowa i sakramentów. 

Wybrany przez Księdza temat: „Jestem uczniem Chrystusa” przypomniał nam i odno-
wił godność dziecka Bożego. Życzymy Księdzu obfitego Bożego błogosławieństwa na 
każdy następny dzień i obiecujemy naszą modlitwę.  

   Zapraszamy Księdza na nasz odpust 21. lipcu 2019r. 
W piątek i sobotę miała miejsce wizytacja kanoniczna naszej parafii, przeprowadzona 
przez Ks. Biskupa Pawła Stobrawę. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zatrosz-
czyli się i pomogli w dobrym przygotowaniu parafii na to wydarzenie. Szczególnie dzię-

kuję osobom, które wzięły udział we Mszy św. w piątek, 
która była najważniejszym wydarzeniem tej wizytacji. 
 - Dziękuję mojej Mamie Marii Kołodziej i Paniom, które 
jej pomagały, aby godnie przyjąć na plebanii Ks. Biskupa 
i Ks. Rekolekcjonistę. 
- Dziękuję zakrystianom, szafarzom i LSO, którzy dbali o zaplecze liturgiczne tych dni. 
- Dziękuję Dyrekcji i nauczycielom PSP nr 3 za pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji  
   dla dzieci. 
- Dziękuję za przygotowanie kościoła i dekorację na czas Wielkiego Postu. 
2. Dzisiaj o godz. 10.30 pobłogosławienie książeczek „Droga do Nieba” i rozdanie ich    
     dzieciom komunijnym. Po Gorzkich żalach spotkanie z rodzicami. 
3. Dzisiaj o godz. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa.  
    Kazanie pasyjne (1) wygłosi ks. Łukasz Knosala, diecezjalny duszpasterz młodzieży. 
    Za udział w Gorzkich żalach można uzyskać odpust zupełny raz w tygodniu w okresie   
    Wielkiego Postu. 
4. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 

      16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
      16.30 – Droga krzyżowa z udziałem dzieci  
      17.30 – wypominki i Droga krzyżowa z udziałem  młodzieży i dorosłych. 

5. Kolekty: 10. marca (na zakończenie rekolekcji) – do dyspozycji Ks. Rekolekcjonisty.  
                  17. marca – na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków. 

 Zbiórka do puszki: 17. marca - na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. 

 
 

Ogłoszenia Kurii Opolskiej: 
 
 
 

1.  W nawiązaniu do prośby skierowanej do kapłanów podczas dni skupienia, zachęca-
my, by w rozpoczętym okresie Wielkiego Postu zaprosić wiernych świeckich do 
współtworzenia liturgii parafialnej proponując im lekturę czytań mszalnych oraz 
wezwań do Modlitwy wiernych, przynajmniej podczas niedzielnych liturgii.   
Cd. na stronie 3. 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

03 – 09. marca 6. Nowa: 1, 3, 11;    8, 30, 46, 48, 50, 52. 

Dziękuję osobom z Rejonu 6, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 
Były to:  

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
10 – 16. marca 7. Nowa: 15, 17, 19, 23, 25;    54, 56, 58, 60, 62. 
17 – 23. marca 8(9). Nowa: 27, 31, 33, 37, 39, 43;      64. 

 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Miód chociaż słodki, nadmiarem słodyczy tłumi apetyt  
                                  i sprowadza mdłości; kochaj z umiarem”.    (William Shakespeare). 
 
 
 

M.: 18.00 – za ++ synów Waldemara i Józefa Herok, rodziców Rygol i Herok,  
                     Ritę i Huberta Malkusz, Winfryda Brysz, ++ z pokrewieństwa i dusze w cz. c.         

I Niedziela W. Postu - 10. III 2019 r.                 (2 niedziela miesiąca –  
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) 

                   
 

             7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 - za ++ rodziców Stefana i Małgorzatę Stanowskich, syna Arkadiusza,  
                rodziców Agnieszkę i Waltra Nocon i ciocię Emmę Lipka. 

Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji       

          10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 10.30 (z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin) – 

 1. W int. Józefa Rydzak (z okazji 80. r. urodzin) z podz. za o. łaski 
                                     z prośbą o Boże błogosławieństwo.      (TD) 
2. Za parafian.               

    Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji    

   *14.30 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (1) - Ks. Łukasz Knosala z Opola 
 

 

Poniedziałek (11. III) – dzień powszedni                                                                             

M: 18.00 – za + mamę Elżbietę Morawiec (w 2. r. śmierci). 
 

 
 

Wtorek (12. III) – dzień powszedni              

M.: 18.00 – za ++ Wofganga Kampa, Katarzynę i Antoniego Müller,  
                   Rudolfa Kampa i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Środa (13. II) – dzień powszedni        (6. rocznica wyboru Papieża Franciszka) 
 

              7.30 – różaniec  i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Marthę Sappok (w 1. r. śmierci).            
 

 

Czwartek (14. 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 ++ Erykę i Alfreda Werner. 
 
 

 
 

 

Piątek (15. III) – dzień powszedni 

     

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
       16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
       16.30 – Droga krzyżowa z udziałem wszystkich dzieci 
       17.30 – wypominki (modlitwa za zmarłych) 
                   Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych  
M.: 18.00 – za ++ rodziców, teściów, męża Kazimierza Duława, bratową Wandę,  
      4 szwagrów, Marię Jaszkowic, Marcina Kauczor i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 
         

Sobota (16. III) – dzień powszedni 

 
 

M.: *15.00 –   w int. Krzysztofa Wotzka (z okazji 50. r. urodzin)  
                   z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo.     (TD) 
 

 

                 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 Gertrudę i Józefa Chudala,  
                   Walentego i Klarę Kotyrba i ++ z pokrewieństwa.              

 

II Niedziela W. Postu - 17. III 2019 r.    (3 niedziela m. – niedziela młodzieży) 
                     

             7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ rodziców Barbarę i Czesława Caban. 
 
 

           10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – w int. Krystiana Kubilas (z okazji 60. r. urodzin)  
                   z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo.     (TD) 

                             

    *14.30 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (2) - Ks. Łukasz Knosala z Opola 
 

 

Cd. ogłoszeń Kurii Opolskiej: 
2. Zapraszamy na dzień skupienia dla narzeczonych organizowany przy Parafii pw. 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu (kaplica «Wieczernik» pod kościołem),  
w sobotę 16. marca br. w godzinach od 10.00 do 14.00.  
 

3. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież klas 6, 7 i 8 szkoły pod-
stawowej oraz 3 klasy gimnazjum, tj. przygotowujących się do sakramentu bierzmowania 
na «Ładowarkę» - spotkanie weekendowe w dniach 15-17 marca 2019 r. na Górze św. 
Anny. Szczegółowe informacje oraz zapisy na www.botafe.pl.  
 

4. W dniach 29-31 marca 2019 r. w opolskim seminarium odbędą się rekolekcje 
powołaniowe pod hasłem «Tajemnica». Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie 
internetowej www.seminarium.opole.pl.  
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