
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 ”  
 

XXXII Niedziela Zwykła – „Dzięki Duchowi Świętemu życie chrześcijańskie jest 
uczestniczeniem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa”  .  

Słowo Boże: 2 Mch 7,1-14; 2 Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38 
                                                      

 

Słowa: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecz-
nego w przyszłym świecie” są nie tylko wyznaniem chrze-
ścijańskiej wiary, lecz wyrażają przeczucie drzemiące  
w ludziach innych religii, a nawet w niewierzących. 
„Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką ...” –  

czytamy. I dalej: „... Król świata wskrzesi nas i ożywi do życia wiecznego”. To już więcej 
niż przeczucie. Za przeczucia nie płaci się życiem. Oni zapłacili, i to bez żalu, bo to była 
pewność wiary. Opisane wydarzenia miały miejsce niespełna 200 lat przed Chrystusem. 
Słowa zmartwychwstać, wskrzesić wtedy były niejako puste – przecież nikt dotąd nie 
zmartwychwstał. Słowa te były zapowiedzią i oczekiwaniem. A jednak równocześnie 
były pewnością. Choć nie dla wszystkich. (…). Ale dla uczniów wszystko było przejrzy-
ste: On żyje! „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych”. Pewność doświadczenia – 
dla tych, którzy Go spotkali. Pewność wiary – dla nas. Pewność granicząca z niepew-
nością... Idziemy więc na cmentarz z jakimś lękiem. Czego się boimy? Życia się boimy. 
Wielkiej odpowiedzialności za nie. Wieczności, która utrwali dobro, ale i zło naszych 
czynów. Własnej niepewności się boimy. Własnej niewiary wreszcie. Powiada przecież 
Apostoł: „Nie wszyscy mają wiarę”.  ks. Tomasz Horak 
 

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 obchodzimy XI Dzień Solidarności z Kościo-
łem Prześladowanym - „Przemilczane cierpienie”. 

2. Dzisiaj chcemy uczcić św. Marcina z Tours, Biskupa 
(w liturgiczne wspomnienie przypada 11. listopada). 
Rozpoczniemy o godz. 15.00 nieszporami w kościele. 

 

   Następnie pójdziemy w „Orszaku wszystkich świętych” ulicami parafii, z lampiona-
mi, za św. Marcinem jadącym na koniu. Zakończenie orszaku na placu przed kościo-
łem (rogale i ognisko z pieczeniem kiełbasek). Zapraszamy szczególnie dzieci i mło-
dzież. Zachęcamy do przebrania się za wybranego świętego, np. swojego patrona.  

3. W poniedziałek przypada 101 Rocznica Odzyskania Niepodległości.  
    Msza św. za Ojczyznę o godz. 9.00. Serdecznie zapraszam. 
4. We wtorek o godz. 19.00 – spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
5. W czwartek po Mszy św. - spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II) 
6. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
                    16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
                    16.30 (z udziałem wszystkich dzieci) – nabożeństwo słowa Bożego 
    W Poznowicach o godz. 19.30 rozpocznie się dekanalne spotkanie młodzieży.  
7. W zakrystii i kancelarii przyjmowane są intencje Mszy św. na 2020 r. 
8. Spowiedź św. w tym tygodniu: niedziela 7.30 i *10.15 
         poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 17.30 – 17.55     
         środa: 7.30 – 7.55, sobota: 7.30 – 7.55 i 17.00 – 17.30. 
9. Kolekty:   10 listopada – na potrzeby parafialne 
                    17 listopada – na budowę Domu Parafialnego. 
    Zbiórka do puszki:   
              10 listopada – na Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 

27 października na budowę Domu Parafialnego zebrano 2.406 zł i 0,50 Euro 
1 listopada na ogrzewanie kościoła zebrano 2.381 zł i 10 Euro. 
„Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 

10. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które złożyły ofiarę na wodę i wywóz 
śmieci z cmentarza. Zebrano 3.816 zł. Dziękuję osobom kwestującym na ten cel.  

   Dziękuję Robertowi Wancke za ułożenie w ziemi, na terenie parafialnym, instalacji 
gazowej i energetycznej zasilającej Dom Parafialny. 

   Dziękuję Adamowi Tkocz i Mateuszowi Skałeckiemu za kontynuowanie prac  w Domu 
Parafialnym. 

 

 

Nr 45 
(548) 

 
10 XI 2019 r. 

 

     
 

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

 

 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

10 –16. listopada 46. Fabryczna 1/1, 1/3,  1/4,   3/1,  3/2,  3/3,  3/5,      
3/6, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4,   6/1, 6/2,  7/1, 7/2, 7/3, 7/4.  

17 – 23. listopada 1(2). Górna: 1, 3, 5, 7, 11;  2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.        
Dziękuję osobom z Rejonu  45  (Przyjaciół Sch. 22, 24, 24a, 26, 28, 30;  27, 29, 33),  

które w minionym tygodniu pełniły dyżur parafialny.  
Kościół sprzątali: U. Wiencek, R. Seget, M. Łazorko, B. Morawiec, A. Solisch,  
                    A. Bomba, A. Tworkowska, N. Wiencek, B. Konieczny, M. Tworkowska.   
 Sprzątanie kościoła: we *wtorek (o dowolnej porze) i w sobotę od 8.45 do 10.15. 

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 
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Złota myśl tygodnia: „Przyjaźń, która trwa tylko do śmierci, 
                                 nie jest godna, by nazywać ją przyjaźnią”.     (św. Ambroży). 
 

M.: 18.00 – za + męża i ojca Alojzego Suszka, ++ rodziców z obu stron,  
                  ++ z pokrewieństwa, Martę i Annę Fait oraz dusze czyśćcu c. 

Błogosławieństwo rocznego dziecka: Anastazja Gawlik 
Chrzest św.: Bartosz Jarosz 

 

XXXII Niedziela Zwykła – 10. XI 2019 r.   (pokropienie wodą święconą  
             i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – 2. n. miesiąca)              

 

                        7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudala,  
++ z pokrewieństwa Chudala, Wojtala i Lazar oraz Anitę Nichtke. 

 
 

 M.: 9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) – w int. Antoniny Kochanowskiej 
                 (z okazji 1. rocznicy urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.     

              w rodzinie Kochanowski i Tyrała.             

 
 

                       10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – do Bożej Opatrzności w int. Zygfryda Wacławek (z okazji 75 r. ur.)  

              z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej  
                   dla całej rodziny. (TD) 

Błogosławienie rocznych dzieci: Tymoteusz Rutkowski 
Antonina Kochanowska 

      15.00 – nieszpory niedzielne i orszak z lampionami za św. Marcinem.  
             Po orszaku nagrodzenie osób przebranych za świętych 
          i spotkanie przy ognisku (będą słodkie rogale i kiełbaski).  

 

 

Poniedziałek (11. XI) –  św. Marcina z Tour, biskupa 
       

M.: *9.00 – w intencji naszej Ojczyzny,  
            o ducha mądrości dla rządzących,  
            o łaskę wierności Bogu i Kościołowi dla wszystkich obywateli.     (Te Deum) 
 

 

Wtorek (12. XI) – św. Jozafata, biskupa i męczennika 
        

M.: 18.00 – za ++ rodziców Leona i Mariannę Bilińskich,  
                                                                     Olgę i Ludwika Matysiak. 
 

Godz. 19.00 (na plebanii) - spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
 

 

Środa (13. XI) – śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,  
                                                                            pierwszych męczenników Polski                           
        7.30 –  różaniec i Litania do św. Józefa            
M.: 8.00 – za parafian – o ducha pobożności. 
 

Czwartek (14. XI) – bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy                         

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 (Msza św. z udziałem młodzieży) – za ++ męża Herberta Wicher,  
   rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron, Martę Mispel i jej 2 mężów. 
 

 

Piątek (15. XI) – św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła                                                               
                 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
               *16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych  
               16.30 (z udziałem dzieci) – nabożeństwo słowa Bożego               
M.: 18.00 – za ++ rodziców Alicję i Norberta Dyga,  
                 dziadków Jadwigę i Konrada Dyga, Natalię i Tadeusza Telesińskich. 

Dekanalne spotkanie młodzieży w Poznowicach (godz. 19.30 – ok. 21.30) 
 

 

Sobota (16. XI) – Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu 
 

M.: 8.00 – ……………………………………………………….…….. (intencja wolna). 
      
 

          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 ++ rodziców Jadwigę i Józefa Chudala, Martę i Pawła Kipka,  
                 2 siostry, 2 braci, Anitę Nichtke i ++ z pokrewieństwa. 

Po Mszy św. katecheza chrzcielna  
 

 

XXXIII Niedziela Zwykła – 17. XI 2019 r.   (niedziela młodzieży – 3 n. miesiąca)              
 
 

                        7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za + Jana Grabelus (w 8. r. śmierci). 
   
 

                       10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – do Bożej Opatrzności w int. Jadwigi i Tadeusza Kasiura (z ok. 50 r. 

ślubu) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę M B Fatimskiej. (TD) 
                                                          Chrzest św.: Zofia Bekiesch 

Florian Kołodziejczyk 
 

      15.00 – nieszpory niedzielne  
 

            

3 listopada odeszła do wieczności s. Scholastyka Jarosch (boromeuszka), pochodząca  
z naszej parafii. Pogrzeb odbył się w Trzebnicy. Dziękuję parafianom, którzy brali udział 
w pogrzebie. Msza św. (z int. parafian) za + s. Scholastykę będzie 22 listopada o 18.00. 
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„Od 1 listopada na ekranach polskich kin można zobaczyć film 
pt.: "Nieplanowane". Gorąco zachęcamy do obejrzenia tego 
niezwykłego filmu, promowania go w swoich rodzinach  
i środowiskach, a jeśli to możliwe, zorganizowania pokazu. 
"Nieplanowane" to historia Abby Johnson, jednej z najmłodszych 
dyrektorek kliniki aborcyjnej Planned Parenthood w USA.  
Po dziesięciu latach pracy, w wyniku braków personelu medycznego, 
została ona poproszona o pomoc i asystowanie przy aborcji.  
To wydarzenie sprawiło, że diametralnie zmieniła poglądy na tę 
kwestię. 

Dzieło opowiadające historię Abby Johnson i odsłaniające kulisy 
przemysłu aborcyjnego wstrząsnęło Ameryką. Po raz pierwszy od wielu lat 
świadomość społeczna na temat aborcji oraz zmian w prawie uległa tak ra-
dykalnej przemianie. Od premiery 9 stanów w USA zmieniło prawo na bar-
dziej chroniące życie, a kilkuset pracowników klinik aborcyjnych odeszło  
z pracy. Burza spowodowana próbami ograniczenia dostępu do informacji  
o filmie, a później trudności dystrybucyjne wywołały z kolei debatę o współ-
czesnej cenzurze w mediach społecznościowych i wolności słowa, która otar-
ła się nawet o amerykański Kongres. Niedługo po premierze było jasne,  
że "Nieplanowane" to coś więcej niż film - to zjawisko kulturowe i społeczne. 
"Nieplanowane" to film, który naprawdę zmienia świadomość ludzi. 
Patronat nad filmem objął Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp 
Stanisław Gądecki. W akcję promocji filmu, obok organizacji pro-life, włączy-
ło się wiele środowisk. Wszyscy jesteśmy zgodni. Ten film naprawdę powi-
nien zobaczyć każdy w Polsce! A szczególnie młodzież, której świadomość 
w tych tematach musi mieć dobre fundamenty.  

Osoby chcące pomóc w promocji filmu wszystkie materiały znajdą na 
www.nieplanowanewpolsce.pl. Tylko życie ma przyszłość!” 
                                                                                                Marcin Nowak  

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka 
ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków 
tel./fax 12 421-08-43 
www.pro-life.pl         e-mail: biuro@pro-life.pl 

 
 
 
 

 

 

 
Parafialna pielgrzymka samolotowo - autokarowa: 

Gogolin Karłubiec – Gruzja: 22 maja – 29 maja 2020 roku 
 
 

Wraz z Biurem „Jawa Tour” planujemy w 2020 roku pielgrzymkę do Gruzji. 
Na trasie naszego pielgrzymowania znajdzie się Tibilisi, Uplistsikhe, Mtskhe-
ta, Svetiskhoveli, Bodbe, Kazbega, Batumi, Morze Czarne, kompleks mona-
styrów Dawit Garedża. Będzie czas na modlitwę, zwiedzanie i odpoczynek. 

 

Termin: 22.05 – 29.05.2020r. Cena: 3.000 zł/os. + 240 EUR. 
Zapisy w biurze Jawa Tour w Gogolinie, ul. Strzelecka 2,  Tel.: 77 466 90 69. 

Szczegółowe informacje dotyczące planu pielgrzymowania znajdują się w na 
kartkach na półce pod chórem. Zapraszamy do wspólnego wędrowania. 

 

 

Opowiadanie pt.: Kamień 
Pewnego ranka na samym środku drogi pojawił się wielki kamień. Był po-

kaźnych rozmiarów i widać było go z daleka. Kierowcy musieli go objeżdżać tylko  
z jednej strony, wstrzymując tym samym ruch po przeciwnej stronie drogi. Hamowali  
i ustawiali się w kolejce, narzekając przy tym i naciskając klaksony. 
O jedenastej utworzyła się manifestacja mieszkańców, którzy protestowali przed 
urzędem miasta. W południe związki zawodowe ogłosiły trzydniowy strajk, a wszyscy 
uczniowie wyszli na ulice, aby demonstrować. O czwartej po południu wszyscy obu-
rzeni zajęli główny plac, a redakcja programu „Pełzające wiadomości” wysłała swoich 
dziennikarzy do domu przewodniczącego rady miasta. Natychmiast powstał ruch spo-
łeczny o nazwie „Kamieniowi NIE”. 

O godzinie osiemnastej drogą przejeżdżał obwoźny sprzedawca warzyw 
swoją rozlatującą się furgonetką. Zatrzymał się na poboczu, włączył światła awaryjne  
i w bezpiecznej odległości roztropnie ustawił „trójkąt”, aby ostrzec nadjeżdżających. 
Następnie spróbował usunąć głaz. Z niemałym trudem i w pocie czoła udało mu się 
przetoczyć kamień na pobocze drogi. Kiedy już zamierzał wrócić do swej furgonetki, 
zauważył, że do kamienia – w miejscu, które wcześniej przylegało do asfaltu – była 
przyklejona duża koperta. W niej znajdował się czek na pokaźną sumę i list z nagłów-
kiem głównego zakładu przemysłowego w kraju. List informował, że czek jest prze-
znaczony dla tego, kto usunie kamień z drogi. Czekowi towarzyszyła oferta pracy na 
stanowisku wicedyrektora wykonawczego zakładu. 

Obwoźny sprzedawca pojął to, czego wielu z nas nawet nie próbuje zrozu-
mieć: „Każda przeszkoda jest szansą na rozwój”. 
 

Na wesoło: 
 - Dlaczego ciągle spóźniasz się do pracy? - pyta szef pracownika. 
- Bo w windzie jest napisane „Tylko osiem osób” a wie pan ile zajmuje mi znalezienie     
  pozostałej siódemki? 
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