
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 102 (zakrystia kościoła) 
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 
 

III Niedziela Adwentu  „W każdej Eucharystii Chrystus przychodzi do człowieka, 
przychodzi, aby go zbawić”  .  

Słowo Boże: Iz 35,1-10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11 
                                                      

 

Uczniowie Jana Chrzciciela zapytali samego Jezusa: „Czy Ty 
jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” 
(Mt 11,3). Postąpili jak ci, którzy szukają światła na modlitwie, a 
potem dopiero w książkach i dokumentach. Większość z nas 

częściej pyta o to, kim jest Jezus, księży, katechetów, spowiedników czy też profesorów 
uniwersytetów katolickich. Zapominamy, że trzeba tak jak uczniowie Jana Chrzciciela 
zapytać samego Pana Jezusa: postawić to pytanie na modlitwie, w czasie Mszy świętej, 
po Komunii świętej.   Piotr Blachowski 

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 nieszpory adwentowe.  
2. Dzisiaj 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. 

3. We wtorek po Mszy św. spotkanie kolędników 
misyjnych. Kolędnicy będą odwiedzać nasze do-
my 27. grudnia. Proszę zgłosić domy, które chcą przyjąć kolędników, by można było 
ustalić dogodny termin. 

4. Serdecznie zapraszam do gorliwego udziału w Roratach w 3. tygodniu Adwentu. 
5. Młodzież i dorosłych zapraszam na Roraty szczególnie w piątek o godz.18.00.  
    Kandydaci do bierzmowania (Grupa III), niech zadbają o liturgiczną oprawę.  

6. W piątek w Tarnowie Op. dekanalne spotkanie młodzieży (19.30 – ok. 21.30).  
7. Są jeszcze do nabycia kalendarze parafialne(10 zł i 7 zł). 
8. W zakrystii przyjmowane są intencje Mszy św. na 2020 r. 
9. 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, mała – 5 zł..  
   Kupując taką świecę wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  
10. Gdyby ktoś miał do wycięcia choinkę i chciał ją ofiarować do kościoła na Boże  
      Narodzenie, to proszę o informację.  
11. Spowiedź św. w tym tygodniu: niedziela - 7.30, poniedziałek, wtorek – 17.30, 
    środa - *6.30, czwartek - 17.30, piątek – 16.00 i 17.15, sobota: *6.30 i *16.00 – 17.30.  

12. Kolekty:  15 grudnia – na potrzeby parafialne (dekoracja świąteczna, kwiaty). 
                       22 grudnia – na energię elektryczną.   
     Na pomoc Kościołowi na Wschodzie (8 grudnia) – złożono 625 zł. 
    „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
13. Serdecznie dziękuję Piotrowi i Anicie Wotzka za ufundowanie drewnianej podłogi, 

która została ułożona pod ławkami. Jest to solidna, jesionowa konstrukcja. Niech nam 
służy jak najdłużej. Za ten wspaniały dar dla parafian - dziękujemy. 

   Dziękuję Bernardowi Smiatek, Robertowi Smiatek i Stefanowi Tkocz za ustawienie 
i przymocowanie ławek. 

14. Planowana praca przy stawianiu choinek i budowaniu stajenki:  
                                           w czwartek - od godz. 8.00 i w sobotę - od godz. 8.30. 
 

*Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramental-
nych na tradycyjne nabożeństwo adwentowe ze Słowem Bożym, które odprawi  
w 4. Niedzielę Adwentu 22 grudnia br. o godz. 14.00 w katedrze opolskiej. 
*Biskup Opolski serdecznie zaprasza na modlitewne spotkanie małżonków w kryzysie, 
także pozostających w separacji bądź po rozwodzie. Odbędzie się ono w Niedzielę 
Świętej Rodziny 29 grudnia o godz. 14.00 w katedrze w Opolu.  
 

Na wesoło: Po poważnej operacji chory otwiera oczy i pyta siedzącą przy jego łóżku 
żonę: - Czy ja już jestem w niebie? 
           - Ależ nie – odpowiada małżonka – przecież widzisz, że ja jestem przy tobie. 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
15 – 21 grudnia 6. Nowa: 1, 3, 11;    8, 30, 46, 48, 50, 52. 
22 – 28 grudnia 7. Nowa: 15, 17, 19, 23, 25;    54, 56, 58, 60, 62. 

Dziękuję osobom z Rejonu  5, które w minionym tygodniu pełniły dyżur parafialny.  
Kościół sprzątali: K. Gabrielczyk, A. Dreszer, B. Matuszek i Z. Nakielski. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek i czwartek od 16.00 i w sobotę od 15.00). 
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Złota myśl tygodnia: „Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, Bogu waszemu.  
                                       Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!”     (Księga Nehemiasza) 
 
 

M.: 18.00 – w int. Stefana Tkocz (z okazji 60. r. urodzin) z podz. za o. łaski  
                z prośbą o Boże błog. i zdrowie w rodzinie Tkocz.    (TD) 

 
 

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. 

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza 
 

      15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne. 
 

 

Poniedziałek (16. XII) –  dzień powszedni     
18.00 Roraty – za ++ rodziców Otylię i Alfreda Sapok, męża Gintera Hupasz,  
         jego rodziców, brata Manfreda Sapok, ++ z pokrewieństwa Sapok i Suszka. 
 

 

Rozpoczyna się 2. część Adwentu, bezpośrednio przygotowująca nas  
do obchodu Bożego Narodzenia (17 – 24 grudnia) 

 

Wtorek (17. XII) – dzień powszedni      
18.00 Roraty – za + Jana Wójcik, ++ jego rodziców Annę i Aleksandra,  
                      ++ z rodzin Wójcik i Jaszkowic. 

Spotkanie kolędników misyjnych 
 

 

Środa (18. XII) – dzień powszedni                             

      *6.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
*7.00 Roraty – za + mamę Marię Pietruszka (w 1. r. śmierci), + ojca Henryka. 

 

 

Czwartek (19. 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 ++ Erykę i Alfreda Werner, ++ ich rodziców 
                         i z pokrewieństwa.                    

Piątek (20. XII) – dzień powszedni     
 

        15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia;        
      16.00 – 16.25: spowiedź św.  
16.30 Roraty z udziałem dzieci – za ++ rodziców Alojzego i Wiktorię Przybyła,  
                      Annę i Stefana Kuklewskich, brata Wiesława i ++ z pokrewieństwa. 
                           

         17.15 -17.55: spowiedź św. 
18.00 Roraty z udziałem młodzieży i dorosłych – za + Klarę Niestrój,  
                                                   + męża Karola i ++ z pokrewieństwa z obu stron. 

 

19.30 – ok. 21.30: dekanalne spotkanie młodzieży w Tarnowie Op. 
 

 

Sobota (21. XII) – dzień powszedni 

 

*7.00 Roraty –  w int. parafian o ducha pobożności. 
 

 8.30: odwiedziny chorych z Komunią św.      

           16.00 – 17.30: spowiedź św. 
          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 – za + męża Mieczysława Kurp (w 2. r. śmierci), córkę Agnieszkę,  
        ++ rodziców Józefa i Wiktorię Kurp, ++ rodziców Jozefa I Hildegardę Śliwa. 
 

 

IV Niedziela Adwentu - 22. XII 2019 r.    (niedziela rodziny) 
 
 

                      7.30 – 7.55: spowiedź św. 
                     7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za + męża, ojca i dziadka Huberta Gabriela Małek (w 7. r. śmierci). 

                           Pobłogosławienie figurek Dzieciątka Jezus 

 
 

                     10.00 – 10.25: spowiedź św. 
                    10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + męża, ojca i dziadka Jerzego Feliks (w r. śmierci). 

Błogosławieństwo rocznego dziecka 
Pobłogosławienie figurek Dzieciątka Jezus 

 

                   14.00 -14.55: spowiedź św. 
      15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne. 
 

 

W liturgii Adwentu od 17 - 24 grudnia – akcent położony jest na przygo-
towanie się na uroczyste świętowanie w liturgii Świąt Bożego Narodze-
nia, pierwszego przyjście Jezusa na ziemię. Zachęcam do udziału w Rora-
tach, czytania słowa Bożego i czynów miłości bliźniego.  
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Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) 2019/2020  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C + M + B + 2020 r. (Chrystus + Mieszkanie + Błogosławi + w 2020 roku) 
Odwiedziny kolędowe to błogosławiony czas wspólnej modlitwy w waszym domu. Bardzo proszę, by 

ojciec rodziny przygotował wybrany przez siebie fragment Ewangelii i odczytał go w czasie wspólnej modlitwy. 
Dzieci proszę o przygotowanie zeszytu z religii, z wklejonymi obrazkami rozdawanymi w piątki i po Mszy św. 

niedzielnej. Młodzież proszę o przygotowanie zeszytu z religii, a kandydatów do bierzmowania   
o przygotowanie Dzienniczka. 

Odwiedziny duszpasterskie to spotkanie wszystkich domowników z księdzem. Jest to czas rozmowy  
o sprawach rodzinnych i dotyczących życia parafialnego. Wszelkie spostrzeżenia, propozycje i sugestie 

dotyczącymi parafii, będą mile widziane. Liczę również na deklarację konkretnej pomocy w ciągu całego 2020 r. 
Jeżeli ktoś chce przyjąć kolędę w innym terminie, niż wyznaczony, to proszę to wcześniej zgłosić. 

ks. prob. Stanisław Kołodziej 

 
 

Dzień i godzina 
 

Ulica 
28 grudnia 
sobota – *10.00 Fabryczna, Kamienna (parzyste 62 → 76)

 

29 grudnia 
niedziela –14.00 Nowa (od 1), Romantyczna, Leśna 

30 grudnia 
poniedziałek – 15.00 Sadowa (od 4 → 24) 

  2 stycznia 
czwartek - 15.00 Krapkowicka parzyste (od  66 → 114) 

  3 stycznia 
piątek - 15.00 

Krapkowicka (od 126 → rondo → do145) 
                        ok. godz. 19.00 - Wąska 

  4 stycznia 
sobota – *9.00 

Marzanny (od 28), 
 ok. godz. 11.00 - Gogolińska (Malnia-Skały) (od 12)                     

  5 stycznia 
niedziela – 14.00 Brzozowa (od 36 → 1), Wierzbowa (od 33 → 1) 

  6 stycznia 
poniedziałek  – 15.00 Przyjaciół Schongau (od 1 → 41) 

  7 stycznia 
wtorek – 15.00 Przyjaźni (od 30 → 1) 

  8 stycznia 
środa – 15.00 Krapkowicka (od 87 → 137) 

  9 stycznia 
czwartek - 15.00 Świerkowa (od 1), Wiśniowa, Lipowa, Sosnowa (od 1) 

  

11 stycznia 
sobota – *9.00 Torowa, Jasna, Malińska, Łąkowa, Fredry 

12 stycznia 
niedziela – 14.00 Kasztanowa (od 104 → 55 a) 

13 stycznia 
poniedziałek – 15.00 Kamienna – parzyste (od 2 → 58) 

14 stycznia 
wtorek – 15.00

 

Wapienna, Kamienna - nieparzyste (od 1→ 57)
 15 stycznia 

środa – 15.00 Bagienna (od 19), Pasieczna (od 1)                                        

16 stycznia 
czwartek - 15.00 Górna - parzyste (od 56 → 2) 

17 stycznia 
piątek – 15.00 Górna - nieparzyste (od 53 → 1) 
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