
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 ”  
 

XXXIII Niedziela Zwykła – „W Eucharystii otrzymujemy „przez Ducha 
wzmocnienie siły”, aby wytrwać w ostatecznej 

próbie Kościoła”  .  

Słowo Boże: Ml 3,19-20; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19 
                                                      

 
 

 „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zo-
stanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. 
Jezus jest kamieniem fundamentu budowli - świątyni 
Ducha Świętego w naszym ciele. Jest również funda-
mentem Kościoła, wspólnoty ochrzczonych i żyjących 

Ewangelią. Budujemy Świątynię Ducha i Kościół, idąc poprzez bardziej czy mniej burz-
liwą historię tego świata. Świątynia Ducha Świętego – ponieważ jest stawiana w Imię i 
Mocą Jezusa – staje się nieporuszona żadnym „strasznym zjawiskiem” (Łk 21, 11). 
Wszystko inne może być poruszone i zwalone (kamienie bazyliki św. Franciszka w 
Asyżu czy mury św. Piotra na Watykanie), ale nie człowiek Boży, budowany na Jezusie 
Chrystusie. Jezus – żywy kamień ze snu – jest realną Osobą, która kruszy każdego 
bożka w nas, kamień, który błyszczy pośród wielkich ruin i strasznych zjawisk historii nie 
poprzez widzialne budowle, ale poprzez żyjących i miłujących chrześcijan.  
         o. Andrzej Prugar OFMConv 
 

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.  Rodziców z małymi dziećmi zapraszam do ławek bli-
sko ołtarza. Na chórze mogą przebywać tylko doro-
śli.  

2. W zakrystii są do nabycia kalendarze parafialne na  2020 rok: wersja „ścienna” – 10 
zł., wersja „książkowa” – 7 zł. 

3. W zakrystii i kancelarii przyjmowane są intencje Mszy św. na 2020 r. 

4. Dzisiaj o godz. 15.00 nieszpory niedzielne. 
5. We wtorek o godz. 18.30 – spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza 
6. W czwartek o godz. 18.00 - Msza św. z udziałem młodzieży 
7. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
                    16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
                    16.30 (z udziałem wszystkich dzieci) – nabożeństwo słowa Bożego 
                    18.30 – spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III) 
8. Spowiedź św. w tym tygodniu: niedziela 7.30 i 10.30 
         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:  17 listopada – na budowę Domu Parafialnego 
                   24 listopada – na potrzeby parafialne. 
    Zbiórka do puszki:  24 listopada – na remont katedry opolskiej. 

10 listopada na Pomoc Kościołowi w Potrzebie zebrano 1.094 zł.  
 „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 

 
 

 
 

10. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom pracującym na rzecz wspólnoty parafialnej.  
11. Złotym Jubilatom Tadeuszowi i Jadwidze Kasiura składam serdeczne życzenia. 

Niech Pan Bóg obficie Wam błogosławi, a Matka Boża otacza opieką. Dziękuję Pani 
Jadwidze za troskę o stroje liturgiczne ministrantów, a Panu Tadeuszowi za pomoc  
w różnych pracach przy kościele. 

12. Mniej więcej od połowy grudnia br., Biuro Parafialne będzie funkcjonowało w zakry-
stii kościoła, a ks. proboszcz będzie mieszkał przy ul. Ligonia (aż do zakończenia prac 
przy budowie Domu Parafialnego, które potrwają jeszcze kilka miesięcy).  

  Spowodowane to jest kilkumiesięcznym opóźnieniem, ze względu na niesolidność 
firmy montującej stolarkę zewnętrzną.  

  1,5 roku temu, dom przy ul. Krapkowickiej 102 został sprzedany, a jego przekazanie 
nowym właścicielom, zgodnie z umową, ma nastąpić do końca 2019 roku.  

   Wszystkim zainteresowanym przypominam, że Dom Parafialny to salka z zapleczem 
kuchennym i sanitarnym, Biuro Parafialne i część mieszkalna (na poddaszu).  

 

Nr 46 
(549) 

 
17 XI 2019 r. 

 

     
 

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

 

 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

17 – 23 listopada 1(2). Górna: 1, 3, 5, 7, 11;  2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.        

24 – 30 listopada 3. Górna: 25, 29;     22, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 
Dziękuję osobom z Rejonu  46  (Fabryczna), które w minionym tygodniu pełniły dyżur 

parafialny. Kościół sprzątali: Trzerwa H. i P., Kaczmarek I., Cybińska W., Szulc T.,   
                                              Sausner G. i Rybczyńska B. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek (o dowolnej porze) i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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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 
       

 

mailto:stasieko@interia.pl
http://www.parafiakarlubiec.pl/


   Proszę o wpłaty na konto „Budowa Domu Parafialnego”. Dziękuję za solidarność. 
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Złota myśl tygodnia: „Rodzice powinni starać się,  aby rodzina  
                          była małym Kościołem, w którym czci się Boga”.     (św. Augustyn) 
 

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.   (3 n. miesiąca - niedziela młodzieży)              
 

                        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 MB Fatimskiej. (TD) 
                                                          Chrzest św.: Zofia Bekiesch 

Florian Kołodziejczyk 
     15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 

 

 

Poniedziałek (18. XI) –  bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 
       

M.: 18.00 – w intencji nowożeńców Dominika i Moniki Komander  
                   z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 
 

 

Wtorek (19. XI) – dzień powszedni 
        

M.: 18.00 – za ++ rodziców Marię i Engelberta Burzan, Joannę i Ludwika  
               Smiatek, ++ z pokrewieństwa Burzan, Smiatek, Tkocz i Böhm, 
               oraz + Gerharda Wybranietz. 

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza 
 

 

Środa (20. XI) – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera                           
        7.30 –  różaniec i Litania do św. Józefa            
M.: 8.00 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog w rodzinie. 
 

 

Czwartek (21. XI) – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

          

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 ++ rodziców Marię i Konrada 
Sowada, brata Józefa, siostrę Franciszkę, szwagra Pawła i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Na wesoło: Jaka jest różnica między zauroczeniem, a miłością? 
Zauroczenie: „Płatki śniegu tak cudownie mienią się w twoich włosach”. 
Miłość: „Gdzie ty u licha masz czapkę?!” 

Piątek (22. XI) – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 
                 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 + s. Scholastykę Jarosch (z int. parafian). 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III) 
 

 

Sobota (23. XI) – dzień powszedni – dzień  św. o. Pio  
 

        7.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio            
M.: 8.00 – (Msza św.  w intencjach zbiorowych): 
 1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc. 
 2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, 
     ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula,  
s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch. 

 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 
11) w intencji chorych parafian 
12) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
13) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

 

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie) 
      

          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 + syna i brata Andrzeja Rypalla (w 2. r. śmierci). 
 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 24. XI 2019 r.    
                                                                (4 niedziela miesiąca - niedziela rodziny)              

                        7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – w int. Chóru Parafialnego z podz. za o. łaski  

            z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Cecylii.     
 

                       10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – za ++ mamę Martę Bomba, ojca Pawła i siostrę Agnieszkę.                                                            

      15.00 – nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 
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