
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  

 

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 Wielkiego Postu – „W Eucharystii mocą Ducha Świętego Chrystus 
przekształca nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała” 

 

Słowo Boże: Rdz15,5-18; Flp 3,17-4,1; Łk 9,28-36 

 
 

Wielki Post to czas szczególnej przemiany człowieka. To dni „metanoi”, 
radykalnej zmiany sposobu myślenia, przemiany ludzkiego serca. (…). 
W pierwotnym Kościele czas przed Wielkanocą był dla katechumenów 
szczególnie intensywnym przygotowaniem do przyjęcia sakramentu 
chrztu. Pierwszy sakrament otrzymywali w czasie liturgii Wigilii Pas-
chalnej. Dokonywało się w nich wewnętrzne przemienienie. Jednym  

z zewnętrznych znaków tego przemienienia była biała szata, którą otrzymywali. Znak 
białej szaty pojawia się także w czasie Przemienienia Jezusa.  
Biel kojarzy się z czystością i z niewinnością. Chrzest obmywa człowieka. Gładzi grzech 
pierworodny, a jeśli przyjmuje go człowiek dorosły, także wszystkie inne grzechy, które 
do momentu chrztu popełnił. Chrzest jest przemienieniem człowieka. Początkiem wiel-
kiego procesu przemienienia, który trwa przez wszystkie następne dni. 
Podczas chrztu człowiek otrzymuje misję do wypełnienia. Jego zadaniem jest dawanie 
świadectwa. Na górze Tabor Bóg Ojciec dał świadectwo o swoim Synu. Apostołowie, 
którzy uczestniczyli w wydarzeniu, długo zachowywali milczenie i nikomu o niczym nie 
mówili. Przyszła jednak pora, że zaczęli dawać świadectwo nie tylko o Przemienieniu 
Pańskim, ale przede wszystkim o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nieśli innym 
szansę przemienienia. Czy i my ją niesiemy? 

 
 

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. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa.  
    Kazanie pasyjne (2) wygłosi ks. Łukasz Knosala, duszpasterz akademicki z Opola. 
    Za udział w Gorzkich żalach można uzyskać odpust zupełny raz w tygodniu w okresie   
    Wielkiego Postu. 

2. We wtorek Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. 
    Msza św. i modlitwa do św. Józefa o godz. 18.00. 
3. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 

 16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
 16.30 – Droga krzyżowa z udziałem wszystkich dzieci  
 17.30 – wypominki i Droga krzyżowa  

                                    z udziałem  młodzieży i dorosłych. 
Za pobożne odprawienie Drogi krzyżowej można zyskać odpust zupełny - codziennie 
w ciągu całego roku (w indywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do 
stacji). Rozważanie Męki Jezusa Chrystusa jest jednym z ważniejszych sposobów 
czynienia pokuty wielkanocnej. Chrześcijaninie! Nie przegap czasu łaski! 

4. Kolekty: 17. marca – na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków 
               24. marca – na potrzeby parafialne. 
Zbiórka do puszki: 17. marca - na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. 

 

5. Dziękuję rodzinom Wolski, Sapok i Łątka za prace porządkowe na cmentarzu.  
 

6. 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.  
Spotkanie organizacyjne: 11. kwietnia br., o godz. 18.30 - w salce parafialnej. 
 

7. W dniach 29-31 marca 2019 r. w opolskim seminarium odbędą się rekolekcje powo-
łaniowe pod hasłem «Tajemnica». Formularz zgłoszeniowy:  www.seminarium.opole.pl.         

8. Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie-Karłubcu informuje, 
że organizowana jest zbiórka elektrośmieci (komputery, drukarki, telefony, monitory, 
sprzęt RTV, AGD, baterie itp.). Zbiórka odbędzie się na parkingu przy ul. Bagiennej 
dnia 20. marca 2019r. w godzinach 7.00 – 13.00. 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

10 – 16. marca 7. Nowa: 15, 17, 19, 23, 25;    54, 56, 58, 60, 62. 
W minionym tygodniu prawdopodobnie nikt nie sprzątał kościoła. Nie wiem dlaczego. 

Dziękuję osobom z Rejonu 6. które od 3. do 9. marca sprzątały kościół. 
Byli to : Renata Gabrielczyk, Agnieszka Gabrielczyk, Teresa Gabrielczyk,  

Elżbieta Jadasz, Hildegarda i Bernard Knorr. 
   Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

17 – 23. marca 8(9). Nowa: 27, 31, 33, 37, 39, 43;      64. 
24 – 30. marca 10. Pasieczna: 3, 9, 11, 13, 17;     8, 10, 12, 14. 

 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
 
 

17. marca 2019 r.                                               - 4 -                                                         Nr 11/514  
 

Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
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Złota myśl tygodnia: „Niewinność jest lilią cnót”.        (św. Franciszek Salezy). 
 
 

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)  
 

 

Poniedziałek (18. III) – dzień powszedni                                                                             

M: 18.00 – za + Marię Pietruszka (od Róży Różańcowej). 
 

 

Wtorek (19. III) – św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny               

M.: 18.00 – w intencji wszystkich pracujących w kościele z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na każdy dzień .                                                  
 

   Litania i modlitwa do św. Józefa z podz. za opiekę nad budową Domu Parafialnego. 
 

 

Środa (20. III) – dzień powszedni         
 

              7.30 – różaniec  i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za parafian.        
 

 

Czwartek (21. III) – 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 Jadwigę i Konrada Dyga, brata Norberta,  
                   bratową Alicję i ++ z pokrewieństwa. 
 

 
 

Piątek (22. 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 – …………………………………………………………….. (intencja wolna). 
         

 

Sobota (23. III) – 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) za ++ Annę Fryderyka Gabor, ++ rodziców Pietruszka i ++ z pokrewieństwa 
12) (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 – w int. Józefa Malkusz (z okazji 70. r. urodzin)  
                   z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo.     (TD)              

 

III Niedziela W. Postu - 24. III 2019 r.             Narodowy Dzień Życia 
 (4 niedziela miesiąca – niedziela rodzin) 

                     

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

           10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – …………………………………………………..……….. (intencja wolna). 
 

                             

    *14.30 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (3)  
 

 
 

Na wesoło: 
 Ciężko chory kardynał wyprawił posłannika do papieża Piusa IX z prośbą  
o specjalne błogosławieństwo, które miało go uleczyć. Papież spełnił jego prośbę, ale nie 
omieszkał dodać:  
 „Proszę przekazać moje błogosławieństwo, płynące z głębi serca, ale proszę mu 
także przypomnieć, żeby dla pewności zażył chininę”. 
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