
Biuro Parafialne: 
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 ”  
 

XXX Niedziela Zwykła – „Chrześcijanin przemieniony przez Ducha  
nabywa „pokory modlącego się serca”  .  

Słowo Boże: Syr 35,12-18; 2 Tym 4,6-18; Łk 18, 9-14 
                                                      
 

 

 „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden 
faryzeusz, a drugi celnik”. (…). Analizując ten fragment 
Ewangelii według świętego Łukasza pewien biblista zwrócił 
uwagę, że faryzeusz wszedł do świątyni z całym olbrzymim 
bagażem swoich wszystkich codziennych trosk, proble-
mów, spraw i zagadnień. Wszedł z myślą o mięcie i kmin-

ku, z myślą o podatku świątynnym i o dziesięcinach, o tym co dziś kupi i sprzeda, po 
prostu wniósł do świątyni całą olbrzymią prozę swojego dnia powszedniego. Zapomniał, 
czy może nie myślał o tym, że miejsce do którego wstępuje jest święte i nie wolno go 
zaśmiecać żadnymi ziemskimi sprawami. 
Tak radykalne postawienie sprawy wydaje się szokujące. Jak to? Przecież nasza modli-
twa generalnie dotyczy tego, czym na co dzień żyjemy, a niejeden ksiądz uczył nas, 
abyśmy właśnie całe nasze życie, całą codzienność ofiarowali Bogu na modlitwie. Do 
dziś brzmią niejednemu i niejednej z tu zgromadzonych słowa katechety lub katechetki, 
aby podczas modlitwy przedstawiać Bogu sprawy drobne i duże, mówić o wszystkim, co 
dla nas ważne... 

Cytowany biblista wyjaśnia: „Jeśli się chcesz 
szczerze i święcie rozmówić ze swoim Bogiem, to po-
zostaw wszystko inne poza sobą, a pozostań na modli-
twie tylko ty i twój Bóg. On zna wszystkie twoje sprawy, 
wie jak one się przedstawiają, nie musisz Mu ich przy-
pominać. Ty tylko chciej za wszelką cenę z Nim się 
zjednoczyć. Tylko Go uwielbiaj!”. 

Modlitwa uwielbienia jest całkowicie bezinteresowna, wznosi się wprost do Bo-
ga. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On 
czyni, tylko dlatego, że On jest.   ks. Artur Stopka 

 

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. 15.00 nabożeństwo różańcowe i błog. sakramentalne. 
2. W piątek obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych.  

Msze św.: o godz. 8.00 i 10.30 oraz w czwartek z Wigilii Uroczystości o godz. 18.00.  
O godz. *14.00, w kościele, rozpocznie się nabożeństwo eucharystyczne i Litania do 
Wszystkich Świętych. Po nabożeństwie procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych.  
W tym dniu bardzo prosimy o ofiarę na wodę na cmentarzu i wywóz śmieci.  
Przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zbierać tę ofiarę: 
* 1. listopada, w kościele (po Mszy św.) i przy wejściu na cmentarz (od 14.00 – 16.00),  
* 3. listopada, w kościele (po Mszy św.). 

Osoby (dysponenci grobów), które nie opłaciły miejsca za grób znajdujący się na 
naszym cmentarzu (opłaty obowiązują od 1. IV 2014 r., obecnie grób pojedynczy:  
25 zł/rok i grób podwójny: 40 zł/rok) proszone są o uiszczenie opłaty. Można to zro-
bić w Biurze Parafialnym, w godzinach otwarcia. 

3. W sobotę Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.  
    Msze św. o godz. 8.00, 10.30 i *15.00 (w kaplicy cmentarnej). 
    O godz.  7.30 (w kościele) wypominki modlitewne i różaniec za zmarłych.  
    Od godz. 9.00 – odwiedziny chorych z Komunią św. 
4. Od 2. do 8. listopada będą czytane tzw. „wypominki modlitewne”.  
    Będziemy polecać Bogu w modlitwie naszych zmarłych. Kartki, na których należy 

napisać imiona i nazwiska zmarłych, znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła.  
5. Spowiedź św. w tym tygodniu: niedziela 7.30 i 10.00 
    poniedziałek: 17.00 – 17.25                 czwartek: 17.00 – 17.55 i 19.00 – 20.00 
    wtorek: 17.00 – 17.25                                piątek: 7.30 i 10.00              
    środa: 7.00 – 7.25 i 18.00 – 19.00             sobota: 7.00, 10.00 i 17.00 – 17.30. 

 

Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113 

                                       EUR: 14 8884 0004 2001 0000 6930 0122 

 

Nr 43 
(546) 

 
27 X 2019 r. 

 

     
 

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

 

 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
27 – 02. listopada 44. Przyjaciół Schongau  9, 11, 17;  10, 14, 18. 

03 – 09. listopada 45. Przyjaciół Schongau 22, 24, 24a, 26, 28, 30; 
                                        27, 29, 33. 

Dziękuję osobom z Rejonu  43  (ul. Przyjaciół Schongau  1, 3, 3a, 5, 7;   2a, 2),  
które w minionym tygodniu pełniły dyżur parafialny.  

Kościół sprzątali:  J. Weinert, I. Jasińska, Ł. Wicher, M. Chudala, R. Kubilas,  
                             Sz. Weinert, B. Weinert. 

Sprzątanie kościoła: w *środę (o dowolnej porze) i w sobotę od *9.00 do 10.00. 
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Złota myśl tygodnia: „Requiescat in pace” (R.I.P. z j. łac. - niech odpoczywa w pokoju) 
 
 
 

M.: 18.00 – za ++ męża, ojca i dziadka Ernesta Moik, syna Zygfryda,  
                  rodziców z obu stron, 3 siostry, 3 braci i ++ z pokrewieństwa. 
 

XXX Niedziela Zwykła – 27. X 2019 r.     (4. niedz. miesiąca – niedziela rodziny)                       

                         7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za + mężą Huberta Sapok, syna Jana, siostrę Jadwigę, szwagierki  
                 Zofię, Magdalenę i Marię, szwagrów, ks. Arkadiusza i brata Alojzego. 
 

                        10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – w int. Marii Łątka (z okazji 80. r. urodzin), z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.   (TD)  

 

      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.  
 

Poniedziałek (28. X) –  śś.  Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
       

       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne  
M.: 18.00 – w int. uczestników pielgrzymki parafialnej do Beneluksu 
                   i w int. Biura Podróży Jawa Tour (z okazji 25 – lecia istnienia) 
                   z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

Po Mszy św. spotkanie pielgrzymów w salce 
 

Wtorek (29. X) – dzień powszedni 
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za + ojca Herberta Wicher, ++ babcie i dziadków 
                 oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza 
 

Środa (30. X) – dzień powszedni  
 

        7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa            
M.: 8.00 – o zdrowie  i dary Ducha Świętego dla Józefa.   
 

                    18.00 – 19.00: spowiedź św.  
 

Czwartek (31. X) – dzień powszedni                          

                      17.00 – 17.55: spowiedź św. (ks. prob. i ks. Radca S. Wąsik) 
        17.30 – różaniec i błog. sakramentalne: za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja  
              i biskupów pomocniczych,  kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby       
             Bożej z naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”  (modlitwa w intencji kapłanów).          
 

M.: 18.00 (Msza św. z wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych) – 
                                                                     za + Gerharda Sapok (od sąsiadów). 
                   19.00 – 20.00: spowiedź św.  

 

P a p i e s k a  i n t e n c j a  o g ó l n a  n a  l i s t o p a d  2 0 1 9  r . :  
„Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, 

aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania”. 
 

 

Piątek – 1. XI 2019 r. - Uroczystość Wszystkich Świętych         
 

             7.30 – 7.55: spowiedź św. 
M.: 8.00 – za ++ rodziców Huberta i Ritę Malkusz,  
                 męża i ojca Winfryda Brysz, dziadków Rigol i Malkusz  
                 oraz ++ z pokrewieństwa. 
 

           10.00 – 10.25: spowiedź św. 
M: 10.30 – za ++ ks. prałata Franciszka Duszę,  

     ks. prob. Józefa Skowronka, ks. dziekana Leonarda Gajdę, ks. radcę Henryka 
Zająca, s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik. 

 

    *14.00 – nabożeństwo eucharystyczne w kościele,  
                           (Litania do Wszystkich  Świętych, błogosławieństwo sakramentalne), 
                   procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych. 
 

Sobota (2. XI) – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych    
 

       7.30 - wypominki modlitewne i różaniec za zmarłych   
M.: 8.00 – za ++ z rodziny. 
                         *9.00 – odwiedziny chorych z Komunią św. 
M.: 10.30 - w intencjach Ojca Świętego.                        
      

     *15.00 (w kaplicy cmentarnej) – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św.  
         za ++ polecanych Bogu w wypominkach i za wszystkich wiernych zmarłych. 

          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 parafian. 

Po Mszy św.: katecheza przedchrzcielna 
 

XXXI Niedziela Zwykła – 3. XI 2019 r.     (1. niedz. miesiąca – adoracja)                       

                         6.20: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
                         7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za + Engelberta Dyla, ++ rodziców i opiekunów i dusze w cz. c. 
 

                        10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – za ++ Elżbietę Suszka, Augustyna i Gertrudę Suszka, ojca Jana Maj,       

             rodziców Elżbietę i Piotra Sczakiel i dusze w cz. c. 
Chrzest św.: Leon Wolski 

 

      15.00 – wypominki modlitewne, różaniec za zmarłych i błog. sakramentalne.  
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6. W zakrystii i kancelarii przyjmowane są intencje Mszy św. na 2020 r. 
7. Kolekty: 27 października – na budowę Domu Parafialnego. 
                      1 listopada – na ogrzewanie kościoła 
                      3 listopada – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne 
8. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom pracującym społecznie na rzecz naszej  

   parafialnej wspólnoty w minionym tygodniu.  
9. Dziękuję Beacie Schnurpfeil i osobom, które udostępniły zdjęcia, za przygotowanie 

do druku kalendarza parafialnego na 2020 rok. 
10. Dziękuję parafiankom: I. Tkocz, A. Wotzka, M. Bonkosz, I. Uliczka, J. Weinert 
      i osobom im pomagającym, za przygotowanie „papieskich kremówek z Karłubca”.  

To przedsięwzięcie powiększyło konto „Budowa Domu Parafialnego” o 4.300 zł.  
11. Parafia w Malnii organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 26 kwietnia 

do 3 maja 2020 roku. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.  
    Bliższe informacje i zgłoszenia : tel.: 784-913-342. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wierni, którzy nawiedzą kościół w Uroczystość Wszystkich 
Świętych od południa i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych 
Zmarłych mogą dostąpić odpustu zupełnego  
za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz 
w ciągu dnia. Warunki zyskania odpustu: modli-
twa „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” i dowolna 
modlitwa w intencjach Ojca Świętego; przystą-
pienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii 
św. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach 
od 1 do 8 listopada i spełnią przepisane wyżej 
warunki mogą także uzyskać każdego dnia od-
pust zupełny za zmarłych.  
  

Na wesoło: 
Przyjeżdża biskup do parafii. W salce katechetycznej zgromadzone są dzieci. Arcy-
pasterz stawia jednej z dziewczynek pytanie: co to jest małżeństwo? 
 – Jest to miejsce kary, gdzie ludzie odpokutowują za swe grzechy... 
Przerywa jej proboszcz: 
 – Moje dziecko, pomyliło ci się z czyśćcem. 
Biskup bierze w obronę dziewczynkę: 
 – Dajcie jej spokój, księże proboszczu. Co my, księża, wiemy o małżeństwie?  
Być może ona ma rację. 
 
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 
1 listopada Kościół uroczyście wspomina wszystkich świętych - znanych i anonimo-
wych, dawnych i współczesnych. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - jak cza-
sem się ją nazywa – „Świętem Zmarłych”. W dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje 
się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa 
u Boga w niebie. Niektóre imiona i życiorysy świętych są znane, gdyż zostali oni ofi-
cjalnie ogłoszeni takimi przez Kościół. I tak jak w ciągu roku mamy uroczystości ku 
czci poszczególnych świętych czy błogosławionych, tak w tym dniu czcimy na raz 
wszystkich, którzy już osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. 
Dzień Wszystkich Świętych przypomina także nam, żyjącym, prawdę o powszechnym 
powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, 
jest powołany do świętości. 
2 listopada natomiast obchodzimy Dzień Zaduszny. Kościół wspomina tego dnia  
w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz 
przebywają w czyśćcu.  
Choć Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego, 
razem jednak te dni przypominają nam prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej 
świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych 
trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła 
wymiana dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie. 
 
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym: 
„Jeśli dar pobożności pozwala nam zacieśniać więź i pogłębiać jedność z Bogiem,  
a także sprawia, że żyjemy jako Jego dzieci, to jednocześnie pomaga nam przelewać 
tę miłość również na innych i uznawać ich za braci. Wówczas rzeczywiście będziemy 
kierowali się uczuciami pobożności — nie bigoterii! — w stosunku do tych, którzy są 
przy nas, i do tych, których spotykamy na co dzień. Dar pobożności oznacza, że na-
prawdę potrafi się odczuwać radość z tymi, którzy się cieszą, płakać z tymi, którzy 
płaczą, być blisko tych, którzy są sami lub się lękają, zwracać uwagę tym, którzy są  
w błędzie, pocieszać tych, którzy są przygnębieni, gościć i wspomagać tych, którzy są 
w potrzebie” (Franciszek). 
 

  

Badanie statystyczne 
20.10.2019 r. 

Obecni w kościele Komunia św. 
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

Sobota 18.00   22   42   7   30 
Niedziela   8.00   56   70 26   46 
Niedziela 10.30   84   94 36   40 

Razem 
162 206 69 116 

368 185 
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