
Zapraszamy na Roraty: 
• Poniedziałek – 18.00 
• Wtorek – 18.00 
• Środa – *7.00 
• Czwartek – 18.00 
• Piątek – 16.30 i 18.00 
• Sobota - *7.00 

 

Biuro Parafialne: 47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 98  
Telefon.:  kom.: 507–017–858,  e-mail: stasieko@interia.pl 
Adres strony internetowej:  www.parafiakarlubiec.pl  

 

„Wielka tajemnica wiary” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020 
 

II Niedziela Adwentu – „Eucharystia jest miejscem, w którym 
rozbrzmiewa Boży głos”  .  

Słowo Boże: Rdz 3,9-15; Ef 1,3-12; Łk 1,26-38 
                                                      

 

Wpatrujemy się dziś w pokorną dziewczynę z Nazaretu, świętą i niepo-
kalaną przed obliczem Boga, w miłości (por. Ef 1, 4), tej „miłości”, któ-
rej pierwotnym źródłem jest sam Bóg Trójjedyny. Wzniosłym dziełem 

Trójcy Przenajświętszej jest Niepokalane Poczęcie Matki Odkupiciela! Pius IX w bulli 
Ineffabilis Deus przypomina, że Wszechmocny ustanowił „jednym i tym samym zrzą-
dzeniem początek Maryi i wcielenie Boskiej Mądrości”. 
„Tak” wypowiedziane przez Dziewicę przy zwiastowaniu anielskim wpisuje się w kon-
kretną rzeczywistość naszego ziemskiego bytowania jako pokorne poddanie się woli 
Bożej, pragnącej zbawić ludzkość nie od historii, ale w historii. Zachowana bowiem od 
wszelkiej skazy grzechu pierworodnego, „nowa Ewa” w sposób szczególny odczuła 
dobroczynne skutki dzieła Chrystusa jako najdoskonalszego Pośrednika i Odkupiciela. 
Będąc odkupiona jako pierwsza przez swego Syna, uczestnicząc w pełni w Jego świę-
tości, Ona już jest tym, czym cały Kościół pragnie i ma nadzieję być. Jest eschatolo-
giczną ikoną Kościoła.     św. Jan Paweł II 

 
 
 

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. Są jeszcze do nabycia kalendarze parafialne. 
2. W zakrystii i kancelarii przyjmowane są intencje  

Mszy św. na 2020 r. 
3. Serdecznie zapraszam do gorliwego udziału  
    w Roratach każdego dnia powszedniego tygodnia.  
4. Młodzież i dorosłych zapraszam na Roraty  
    szczególnie w piątek (13, 20 grudnia) o godz.18.00.  
Kandydaci do bierzmowania, niech zadbają o liturgiczną oprawę tych Mszy św.:  

       13 grudnia – odpowiedzialna Grupa II   
       20 grudnia – odpowiedzialna Grupa III .  

5. Spowiedź św. w tym tygodniu: niedziela - 7.30, poniedziałek, wtorek – 17.30, 
    środa - *6.30, czwartek - 17.30, piątek – 16.00 i 17.30, sobota: *6.30 i 17.00 – 17.30.  

6. Kolekty:    8 grudnia – na potrzeby parafialne 
                   15 grudnia – na potrzeby parafialne (dekoracja świąteczna, kwiaty). 
    Zbiórka do puszki: 8 grudnia – na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 
   Dzisiaj, w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest 

obchodzony 20. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie.  
   Nasza pomoc dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą 

naszego kraju, m.in. w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. 
   „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
7. Serdecznie dziękuję Robertowi Wancke za prace ziemne, wykonane w minionym 

tygodniu, przy budowie Domu Parafialnego. 
   Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w prace w kościele i wokół kościoła. 
 

 
 
 

 8. Pod chórem i w zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne (wspieramy nasz budżet 
parafialny).  Uwaga! Ministranci nie będą roznosić opłatków po domach.  

   Są również do nabycia świece Caritasu: duża - 12 zł.  
   Kupując taką świecę wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  
9. Gdyby ktoś miał do wycięcia choinkę i chciał ją ofiarować do kościoła na Boże  
      Narodzenie, to proszę o informację.  
10. W przyszłą niedzielę (15 grudnia) o godz. 15.45 w Hali Sportowej odbędzie się   
     wieczór adwentowo-wigilijny dla seniorów.  
     Wszystkich seniorów zapraszają organizatorzy: Stowarzyszenie „Nasz Karłubiec”,   
     TSKN - koło Karłubiec i Zarząd Dzielnicy Karłubiec. 
 

11. Planowana praca przy stawianiu choinek i budowaniu stajenki: 19 grudnia (czwar-
tek) od godz. 8.00 i 20 grudnia (sobota) od godz. 8.30. 

 
 

 

Małżonków naszej parafii serdecznie zapraszam do udziału w adwentowych rekolek-
cjach, które w ramach Remontu Małżeńskiego pod hasłem „W zasięgu ręki” odbędą się 
w dniach 13-15 grudnia 2019 roku w kościele seminaryjnym św. Jadwigi  
w Opolu. Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 20.00, sobotnie - o 18.00, a nie-
dzielne – o 10.00. Szczegółowe informacje można znaleźć na plakacie i w ulotkach.  
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8. XII 2019 r. 

 

     
 

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

 

 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

8 – 14 grudnia 5. Górna: 53.      Romantyczna: 10. 
Leśna: 10, 12.    Nowa: 53, 55. 

15 – 21 grudnia 6. Nowa: 1, 3, 11;    8, 30, 46, 48, 50, 52. 
Dziękuję osobom z Rejonu  4  (ul. Górna), które w minionym tygodniu  
pełniły dyżur parafialny. Kościół sprzątali: M. Wawrzyniak, G. Worotniak, W. Wicher,  

                                                                 R. Miś, A. Jania, A. Caban–Jania, M. Świgut. 
 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od 16.00 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia: „Celem życia człowieka jest wędrówka do Boga”. (Leopold Staff) 
 
 

M.: 18.00 – za + męża Józefa Mocza, ++ rodziców Jana i Katarzynę Oremek,  
                 Jadwigę Mocza, 2 braci, szwagra i szwagierkę Ritę Oremek,  
                 ++ z pokrewieństwa Oremek i Mocza. 
 
 

II Niedziela Adwentu. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8. XII 2019 r.                        
                          (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) 
 

        *7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 
         7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – w int. Róży Różańcowej Anny Wolskiej i za ++ członków.                                                       

 
 

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

 
 
 

                        10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi oraz ich rodzin.   
 

      15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne. 
 

 

Poniedziałek (9. XII) –  dzień powszedni     
18.00 Roraty – za + Gabrielę Pudlik (od rodziny Malkusz i Onyszczuk). 
 

 

Wtorek (10. XII) – dzień powszedni 
        

18.00 Roraty – za ++ rodziców Elżbietę i Józefa Jasik,  
                      Hildegardę i Huberta Stach oraz ++ z pokrewieństwa.  

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza 
 

 

Środa (11. XII) – dzień powszedni                             

      *6.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
*7.00 Roraty –  …………………………………………………..…. (intencja wolna). 
 
 

 

 

Czwartek (12. XII) – dzień powszedni                          

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

18.00 Roraty – za + Elżbietę Kowolik, ++ jej rodziców i brata.                    
 

 

„Przyjaźń osładza wysiłki na drodze ku cnocie,  
 hamuje złe skłonności, łagodzi nieszczęście”.        (bł. Aelred z Rievaulx) 

Piątek (13. XII) – św. Łucji, dziewicy i męczennicy     
 

        15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia;        
     *16.00 – 16.25: spowiedź św.  
16.30 Roraty z udziałem dzieci– za + Marię Weinert. 
                           

18.00 Roraty z udziałem młodzieży i dorosłych – za ++ rodziców Józefę  
 i Wojciecha Wijata, ++ z pokrewieństwa Wijata i Brola oraz dusze w cz. c. 

 

 

Sobota (14. XII) – św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła 

 

*7.00 Roraty –  ……………………………………………..………... (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 
        17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                                                      
M.: 18.00 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie w rodzinie Tkocz. 
 

 

III Niedziela Adwentu (Gaudete) - 15. XII 2019 r.    (niedziela młodzieży) 
 
 

                 7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – w int. Joachima Bekiersz (z okazji 60. r. urodzin)  
                z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinie.         (TD)                                              

 
 

                        10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ rodziców Małgorzatę i Stefana Stanowskich, syna Arkadiusza,          

               rodziców Agnieszkę i Waltra Nocon, ciocię Emmę Lipka,  
                 Hildegardę i Pelagię Lepich. 
 

      15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne. 
 

 
 

W sobotę 14 grudnia w godzinach od 10.00 do 14.00 w salkach Duszpasterstwa Aka-
demickiego „Resurrexit” w Opolu odbędzie się dzień skupienia dla narzeczonych. 
Temat dnia: „Wartość człowieka i rodziny”. Ze względów organizacyjnych prosimy  
o zgłaszanie się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Parafii św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Opolu – pip.opole.pl, w zakładce Rodzina.  
 
 
 

Na wesoło: Jerzy przez dwa tygodnie był ciężko chory. Chwilami tracił przytomność.                       
                     Gdy poczuł się lepiej, pyta go lekarz: 
 - Czy niekiedy nie zdawało się panu, że już umarł? 
   - Doktorze, świetnie wiedziałem, że żyję, bo stale byłem głodny,  
                              a nogi miałem lodowato zimne. 
 - Jakie to miało znaczenie? – pyta lekarz. 
   - Bo gdybym był w niebie, nie czułbym głodu, a jeśli w piekle,  
                              to nie miałbym zimnych nóg 
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ABC Społecznej Krucjaty Miłości 
według sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.  
    Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata(siostrę). 
 
2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim.  
    Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. 
 
3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich.        
    Napraw krzywdę wyrządzoną słowem.  
    Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. 
 
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu.  
    Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj tez.  
    Uspokajaj i okazuj dobroć. 
 
5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy.      
    Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. 
 
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu,    
    jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie     
    jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym. 
 
7. Czynnie współczuj w cierpieniu.  
    Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. 
 
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni,  
    jak Ty korzystasz z pracy drugich. 
 
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.  
    Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.  
    Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. 
 
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. 
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