
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 ”  
 

V Niedziela Wielkiego Postu – „W Eucharystii Chrystus łaską Ducha Świętego 
„wypisuje w sercu wierzących swoje Prawo” 

Słowo Boże: Iz 43,16-23; Flp 3,8-14; J 8,1-11 

 

Brat Pierre-Marie Delfieux, założyciel Monastycznych 
Wspólnot Jerozolimskich, napisał: „By nauczyć się kochać, bądź 
przejrzysty. Pozwól się poznać i staraj się poznawać. Poznanie z 
konieczności prowadzi do miłości. Poprzez otwartość twego serca, 
twego działania i twego myślenia najlepiej nauczysz się dostosowy-
wać do braci i udaremniać zasadzki Złego: nie pozwól się oszukiwać 
szatanowi. Bądź świadom jego zamiarów. Kto postępuje w praw-

dzie, zbliża się do światła” (Jeruzalem. Księga życia, 9).  
Bo nie można kochać tego, czego się nie poznało.       ks. Mariusz Rosik 
 
 

 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” i kazanie pasyjne.   
2. We wtorek po Mszy św. spotkanie LSO. 
3. W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00, spotkanie orga-
nizacyjne dla uczestników Parafialnej Pielgrzymki do Be-
neluksu. Zapraszamy na nie także niezdecydowanych lub wahających się. Można się 
jeszcze zapisać. Organizatorzy proszą o dokonanie reszty wpłat.  
4. 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.  
                 18.00 – Msza św. 

5. W sobotę wieczorem i w przyszłą niedzielę poświęcenie palm. 
    Procesja z palmami podczas Mszy św. o godz. 10.30. Po Mszy św. rozstrzygnięcie      
     konkursu w kategoriach: najwyższa palma, najpiękniej przystrojona palma. 
6. Kolekty:  7. kwietnia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne. 
                  14. kwietnia – na potrzeby parafialne. 
    Zbiórka do puszki: 14. kwietnia - na kwiaty do Bożego grobu. 

7. Spowiedź św. w tym tygodniu:  
             poniedziałek, wtorek, środa i czwartek: 30 min przed mszą św.  
             piątek: 17.10 – 17.25, sobota: 17.00 – 17.30. 
8. Dziękuję: Gerardowi Wicher, Hubertowi Sznajder, Teodorowi Pandel,  
                Bernardowi Smiatek, Józefowi Malkusz, Józefowi Wojtala, Zygmuntowi Łątka  

                                                                                                  – za pracę na cmentarzu 
    Bernardowi Smiatek i Stefanowi Tkocz – za wykonanie poręczy wzdłuż schodów. 
9. „Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary. 
10. Odwiedziny chorych z Komunią św. będą 15. kwietnia (W. Poniedziałek) od 8.30. 
11. Nadal szukamy murarza, który uzupełniłby braki marmuru przed kościołem. 
 

 

*1. Ekstremalna Droga Krzyżowa wyruszy z kościoła NSPJ w Gogolinie (po Mszy św. 
     o godz. 21.00) 12. kwietnia 2019r. Zachęcam (szczególnie mężczyzn i młodzieńców) 
     do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. https://www.edk.org.pl 
*2. Biskup opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza na modlitewne spotkanie  
     małżonków w kryzysie, także pozostających w separacji bądź po rozwodzie.  
     Odbędzie się ono 7 kwietnia o godz. 14.00 w katedrze w Opolu.  
*3. Rekolekcje wielkopostne dla osób cierpiących z powodu uzależnienia. 
      Rekolekcje odbędą się w Winowie w dniach 11-13 kwietnia 2019r. 
      o godz. 18.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Winowie.  
*4. W sobotę 13 kwietnia w kościele seminaryjnym w Opolu odbędzie się całodzienny 

diecezjalny obchód Światowego Dnia Młodzieży. Kierujemy serdeczne zapro-
szenie na to spotkanie do młodzieży starszej: studentów, młodzieży szkół średnich 
oraz uczniów 3. klasy gimnazjum. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 a zakoń-
czy ok. 21.30. Koszt uczestnictwa to 10 zł od osoby. Zapisy na stronie botafe.pl.  

*5. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza w Niedzielę Palmową na godzinę 14.00  
do katedry opolskiej osoby żyjące po rozwodzie w ponownym związku niesakramen-
talnym na wspólne nabożeństwo Gorzkich żali z nauką dla nich.  
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

31 – 06. kwietnia 11. Bagienna: 1, 3, 5, 9, 15, 17;      12, 16, 20. 
Dziękuję osobom z Rejonu 11, które w minionym tygodniu sprzątały kościół.  

Były to: Weronika Gawlik, Piotr Gawlik, Anna Wiora, Jan Dura, Barbara Pandel,  
Marek Pandel, Alfred Pandel 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

07 – 13. kwietnia 12. Fredry 14, 18. 
Łąkowa 3;  20, 26, 28, 30, 38. 

14 – 20. kwietnia 13. Gogolińska (Malnia Skały) 6, 12, 77/1, 77/2, 77/4,                  
                   79/1, 79/4, 79/6, 81/2, 81/3, 81/4, 83. 

 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „A gdy zobaczę w poniewierce, Jezusa krzyż i ranę, 
                                  która otwiera jego serce, w obronie krzyża stanę”.     (piosenka) 
 

M.: 18.00 – za ++ teściów Gertrudę i Leona Gabrielczyk, 
                   rodziców Jana i Franciszkę, męża Bernarda i ++ z pokrewieństwa. 

19.00: nauka przedchrzcielna 
V Niedziela W. Postu - 7. IV 2019 r.   (1. niedziela m. - adoracja Pana Jezus )         

          

                        *7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
                         7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ syna Arkadiusza Nocon, rodziców z obu stron i Emmę Lipka. 
 

                       10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – za ++ rodziców Zofię i Antoniego Malkusz, ojca Józefa Heda  
                    i ++ z pokrewieństwa.                                  

Chrzest św.: Hanna Kupczyk                          

      *14.30 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (5)  
 

 

Poniedziałek (8. IV) – dzień powszedni                                                                  

M: 18.00 – za + męża Franciszka Staś. 
 

 

Wtorek (9. IV) – dzień powszedni           
M.: 18.00 – za ++ rodziców i teściów Karola i Klarę Niestrój 
                  oraz ojca i teścia Witolda Jasińskiego. 

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza 
 

 

Środa (10. IV) – dzień powszedni         
 

              7.30 – różaniec  i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – do Bożej Opatrzności w int. żony Teresy Sznajder (z okazji urodzin)  
                 z podz. za o. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie.  
 

 

Czwartek (11. IV) – dzień powszedni 

                       

17.30 – różaniec za papieża Franciszka, za kapłanów i siostry zakonne,  
             o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  
            w intencji Diecezjalnego Dzieła Modlitwy „Oremus” 

 17.55 – modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne,  zakończenie adoracji. 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Elżbietę i Józefa Jasik, Hildegardę i Huberta Stach 
                  oraz ++ z pokrewieństwa. 

Spotkanie pielgrzymów udających się do krajów Beneluksu  
 

 

Piątek (12. IV) – dzień powszedni 

     

                15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia         
               16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
              16.30 – Droga krzyżowa z udziałem wszystkich dzieci 

                 17.10 – 17.25: spowiedź św. 
       17.30 – wypominki i Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych  
M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności w int. Weroniki Staś (z okazji 75. r. urodzin) 

z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej.   (TD) 
Spotkanie młodzieży (przygotowanie adoracji w Wielki Piątek)         

Sobota (13. IV) – dzień powszedni    
 

                 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 ++ Piotra Ikas, Winfryda Brysz i ks.prob. Józefa Skowronka. 
 

 

Niedziela Palmowa - 14. IV 2019 r.                              

                         7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ ojca Jana Maj, rodziców Elżbietę i Piotra Sczakiel,  
                oraz ++ z rodzin Maj, Sczakiel i Blacha. 
 

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

 

                     10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – w int. Gabrieli Bekiesch (z okazji 50. r. urodzin)  
         z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej.   (TD)             

      *14.30 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (6)  
 

 

Sprawy cmentarne: 
Przy wejściu na cmentarz, od strony kościoła, od kilku lat stoi tablica z regulaminem 
cmentarza. Jest tam wypisanych 9 punktów. Proszę się z nimi zapoznać. Przypominam, 
że  wszelkie planowane prace kamieniarskie i budowlane, trzeba wcześniej zgłosić (por. p. 
3 i 7). Rada Parafialna zadecydowała, że możliwe jest budowanie podestów wokół na-
grobków (z kostki, kamienia, kamyków, płytek), ale nie można wchodzić w obszar grobów 
sąsiednich i należy zachować jednolitą wysokość - zrównać się z poziomem  obrzeża 
chodnikowego. Między grobami musi być bezpieczne i estetyczne przejście. 
Kontenery na śmieci znajdują się na nowej części cmentarza. Bardzo proszę segregować 
śmieci. W dalszym ciągu szukamy osoby, która podjęłaby się stałej troski o porządek na 
cmentarzu. Warunki do ustalenia w Biurze Parafialnym. Ks. proboszcz. 

 
 

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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