
Biuro Parafialne 
w tym tygodniu: 

poniedziałek: po Mszy św. 
wtorek: 16.30 – 17.00 
czwartek: 16.30 – 17.00 
 
 

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 ”  
 

XXIV Niedziela Zwykła – „Duch Święty obdarowuje nas 
prawdą sumienia i pewnością Odkupienia”. 

    

Słowo Bożego: Wj 32,7-14; 1 Tym 1,12-17; Łk 15,1-32 
                                                      

Żadna owca nie może się zagubić. Pan nie może się pogodzić z 
faktem, że choćby jedna osoba może się zatracić. Działanie Boga 
jest działaniem tego, kto wychodzi na poszukiwanie zagubionych 
dzieci, aby następnie wyprawić ucztę i radować się ze wszystkimi z 
tego powodu, że się odnalazły. Chodzi o niepohamowane pragnie-

nie: nawet dziewięćdziesiąt dziewięć owiec nie może powstrzymać pasterza, zamknąć 
go w owczarni. Mógłby myśleć: dokonam bilansu – „mam dziewięćdziesiąt dziewięć – 
straciłem jedną – to w końcu nie taka wielka strata”. Nie, wyrusza On na poszukiwanie 
tej jednej, bo każda jest dla Niego bardzo ważna. A ta potrzebuje najbardziej, bo jest 
najbardziej opuszczona, najbardziej odrzucona, i On idzie by jej właśnie szukać. Wszy-
scy otrzymaliśmy przekaz: miłosierdzie względem grzeszników jest stylem działania 
Boga i temu miłosierdziu jest On absolutnie wierny: nic i nikt nie może Go odwieść 
od woli zbawienia. Bogu obca jest nasza aktualna kultura odrzucenia. Bogu jest ona 
absolutnie obca. Bóg nie odrzuca żadnej osoby. Bóg kocha wszystkich, poszukuje 
wszystkich. Każdego, osoby za osobą. Nie zna On tego słowa: odrzucić ludzi!  
Bo cały jest miłością i cały jest miłosierdziem.     Papież Franciszek 

 

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 odpust w Malni. Nieszpory o godz. 15.00. 
    U nas dzisiaj nie będzie nieszporów. 

2. Spowiedź św.: zasadniczo 30 min. przed Mszą św.,   
     oraz w sobotę: 17.00 – 17.30.  
3. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.  
     Na stoliku jest  „Gość Niedzielny” (5 zł).   
     „Mały Gość Niedzielny” do nabycia w zakrystii. 

4. W czwartek o godz. 18.00, Msza św. z udziałem młodzieży (ku czci św. Stanisława, 
patrona młodzieży). 

5. W piątek: o godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
                                 16.00 – 16.25: spowiedź św. 
                 16.30 – Msza św. z udziałem dzieci (ku czci św. Stanisława, patrona dzieci). 

   17.15 – katecheza dzieci komunijnych 
   19.30 – ok. 21.30: dekanalne spotkanie młodzieży w Malni. 

6. Kolekty: 15 września – na potrzeby parafialne.                     
                     22 września – na remonty obiektów diecezjalnych  
                                               i konserwację zabytków sakralnych 
                                   „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
7. Serdecznie dziękuję wszystkim osobo pracującym „przy kościele” w minionym tygo-

dniu. 

 
 

Na wesoło: 
 W komunikacie wywieszonym na tablicy ogłoszeń pewnej parafii znalazły się 
następujące instrukcje: 

„Trzymajcie tę kartkę przed nosem i zróbcie głęboki wydech. 
Jeśli kartka stanie się zielona, szybko odwiedźcie waszego lekarza. 
Jeśli kartka stanie się niebieska, szybko odwiedźcie waszego dentystę. 
Jeśli kartka stanie się czerwona, szybko umówcie się z waszym adwokatem. 
Jeśli kartka stanie się czarna, zróbcie testament i wezwijcie notariusza. 
Jeśli jednak kartka nie zmieni koloru, wówczas wszystko jest w porządku i nic nie 

stoi na przeszkodzie, byście przyszli do kościoła w najbliższą niedzielę.” 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

08 – 14 września 37. Sosnowa 17, 23;   4, 12, 18. 
Lipowa  1, 7, 11, 15. 

Dziękuję osobom z Rejonu 37, które w minionym tygodniu sprzątały kościół. 
 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

15 – 21 września  38. Krapkowicka  68, 68a, 70, 74;    
                       87/1,  87/2,  87/3,  87/4,  89. 

22 – 28 września 39. Krapkowicka  78, 84, 88, 88a, 94. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 19.00 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 

15 września 2019 r.                                            - 4 -                                                         Nr 37/540  
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Złota myśl tygodnia: „W życiu wybierać musimy między łatwą porażką  
                                    a trudnym zwycięstwem”.      (ks. Marek Dziewiecki). 
 
 

M.: 18.00 – za + Gertrudę Chudala (w 16. r. śmierci),  
                 + męża Józefa i ++ z pokrewieństwa. 
 

XXIV Niedziela Zwykła – 15. IX 2019 r.     (3. niedziela m. - niedziela młodzieży)                       

                      Odpust parafialny w Malni 
 
 

                          7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ matkę Jadwigę Dyga (w 5. r. śmierci), ojca Konrada,  
                 brata Norberta, bratową Alicję i ciocię Edeltraudę Dyga. 

 
 

                         10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – do Bożej Opatrzności, z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog., 
                   opiekę Matki Bożej i zdrowie w int. Joanny i całej rodziny.  

Prezentacja młodzieży - kandydatów do bierzmowania w 2020 roku (Grupa III)     
 

 

Poniedziałek (16. IX) – śś. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, bpa 

M.: 18.00 – za + Erykę Werner, jej + męża Alfreda, ++ rodziców i teściów. 
 

 

Wtorek (17. IX) – dzień powszedni 
M.: 18.00 – za + żonę Alicję Adamską (w 2. r. śmierci).    

 

Środa (18. IX) – św. Stanisława Kostki, zakonnika,  
                              patrona Polski 
 

             7.55 – Litania do św. Józefa            
M.: 8.00 – za + męża Adolfa Nowak (w 4. r. śmierci),  
             ++ jego rodziców, rodzeństwo,  
             opiekunów: Franciszka i Klarę Grel i babcię Karolinę. 

 

 

Czwartek (19. IX) – dzień powszedni                          

     17.30 – różaniec : za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,  
                  kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  
      w intencji Diecezjalnego Dzieła   Modlitwy „Oremus”  (modlitwa w intencji kapłanów).                   

M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za ++ męża Alfreda Torka, syna Piotra,  
                            synową Krystynę, brata Józefa, siostrę Franciszkę,  
                            rodziców Sowada I Torka, 4 szwagrów i ++ z pokrewieństwa. 
 

 
 

Kalendarium na najbliższe dni: 
19 września – Msza św. z udziałem młodzieży 
20 września – Msza św. z udziałem dzieci i katecheza dzieci komunijnych 
20 września – dekanalne spotkanie młodzieży w Malni 

Piątek (20. IX) – śś. Męczenników Andrzeja Kim Teagon, prezbitera,  
                                Pawła Chong Hasang i Towarzyszy                    
 

                   15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
                 16.00 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – …………………………………… (intencja wolna).                

 

Po Mszy św. katecheza dzieci komunijnych 
 

M.: 18.00 – za + ojca Franciszka Tkocz (w 100. r. urodzin).   
 

Dekanalne spotkanie młodzieży: Malnia (19.30 – ok. 21.30) 
 

 

Sobota (21. IX) – św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 
 

M.: 8.00 – w intencji parafian - o ducha pobożności. 
 

          17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa  
          17.00 – 17.30: adoracja w ciszy i spowiedź św. 
         17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
         17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne        
M.: 18.00 – za + Elżbietę Suszka i jej ++ rodziców oraz dusze w czyśćcu c. 
 

 

XXV Niedziela Zwykła – 22. IX 2019 r.     (4. niedziela m. - niedziela rodzin)                       
 

                          7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – w int. Doroty i Andrzeja Halskich (z ok. 35. r. ślubu)  
                 z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny 

 
 

                         10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – za ++ rodziców Horsta i Łucję Niedziela, brata Waldemara,  
                   ++ z pokrewieństwa Grzywaczyk i Niedziela.      

       15.00 – nieszpory niedzielne 
 

 

 
 

Św. Stanisław (1550–1568) – polski duchowny katolicki, jezuita, święty 
Kościoła katolickiego, patron polskich dzieci i młodzieży.  
„Ten, kto prowadzony przez Chrystusa ten list przyniesie, a został wysła-
ny z naszej Prowincji, to Stanisław, polski szlachcic, młodzieniec uczciwy  
i gorliwy. Nasi w Wiedniu nie ośmielili się go przyjąć, żeby się nie wyda-
wało, że działają wbrew woli rodziny. Kiedy przybył do nas i chciał speł-
nić złożone już dawniej postanowienie (bo już przed laty całkowicie się 
oddał Towarzystwu, zanim do niego wstąpił), w Dylindze w konwikcie 
odbył przez jakiś czas próby i okazało się, że w posługach jest zawsze 
godny zaufania, a w powołaniu wytrwały”. (Piotr Kanizjusz)  
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