
Zapraszamy na Roraty: 
• Poniedziałek – 18.00 
• Wtorek – 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 
 

IV Niedziela Adwentu 

Słowo Boże: Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24 
                                                      

 

Wszystko wydaje się znane i oczywiste. Tyle razy słyszeliśmy 
ewangeliczną zapowiedź narodzin Jezusa, a jednak ten jeden, 
szczególny dzień wciąż budzi w nas tyle emocji, wzruszeń i prze-
żyć religijnych. Czekamy na niego z utęsknieniem. Czekamy na 

Wigilię, na Pasterkę i na podniosłe słowa prologu Ewangelii św. Jana: ”A Słowo stało się 
ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, jaką Jednorodzony otrzy-
muje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (J 1,14). 
Każdy wierzący ma obowiązek badania znaków i wyjaśniania ich w świetle Ewangelii. 
Czy dobrze wykorzystaliśmy adwentowy apel o czuwanie, wytrwałą modlitwę, dobre 
postanowienia, wyciszenie i refleksję nad słowem Bożym? 
Nie pozwólmy, by komercja, zabieganie i sprawy drugorzędne zniszczyły w nas i wokół 
nas to, co piękne i Boże. Bóg jest tak blisko. Uobecnia się pośród nas bardziej niż kie-
dykolwiek, swoim Słowem dotyka i przenika nasze serca. Stąd Nehemiasz zachęca: 
”Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne (...) albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu 
naszemu. A nie bądźcie przygnębieni…” (Ne 8,10-11).           ks. Jan Kochel 

 

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 różaniec za zmarłą  
    Adelajdę Bachem. 
2. We wtorek Wigilia Narodzenia Pańskiego. 

Pielęgnujmy tradycje i zwyczaje wigilijne: za-
chowajmy abstynencję od pokarmów mięsnych, przed wieczerzą wigilijną pamiętajmy 
o wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, 
łamaniu opłatkiem, złożeniu sobie życzeń i zaśpiewaniu kolędy. W „Drodze do Nieba” 
na stronie 303 jest propozycja modlitwy w ten święty wieczór. Warto z niej skorzystać.    

3. W noc wigilijną o godz. 23.40, zapraszamy na liturgiczne zakończenie Adwentu,  
    które poprowadzi Chór Parafialny.  
4. Zapraszam wszystkich na Pasterkę o godz. 24.00 w int. Parafian i Gości.  
    Będzie to pierwsza msza św. z Uroczystości Narodzenia Pańskiego.  
    Następne Msze św.: godz. 8.00 i 10.30.   

 O godz. 15.00 rozpocznie się wspólne kolędowanie i błog. sakramentalne. 
5. W czwartek drugi dzień świąteczny - święto św. Szczepana, męczennika.  
    Msze św. o godz. 8.00 (pobłogosławienie owsa)  
    i o godz. 10.30 (prezentacja i rozesłanie kolędników misyjnych).  
6. W piątek święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty.  
    Po Mszy św. o godz. 18.00 pobłogosławienie wina. 
7. W sobotę święto Świętych Młodzianków, męczenników. 
    Msza św. o godz. 9.00. Po Mszy św. błogosławienie dzieci, rodziców z dziećmi     
    na ręku i niemowlętami, oraz kobiet w stanie błogosławionym.   
8. W sobotę o godz. 10.00 rozpoczęcie odwiedzin kolędowych.  
    W niedziele 5, 12 i 19. stycznia można w ramach kolekty złożyć ofiarę kolędową,    

 która zostanie przeznaczona na prace wykończeniowe w Domu Parafialnym. 
9. Kolekty: 22 i 25. grudnia – na wydatki parafialne 
                                         z „Pasterki” - na Fundusz  Obrony Życia    
                             (Dom Matki i Dziecka, Ośrodek Adopcyjny i Poradnia Katolicka)  
                  26. grudnia – na wydział Teologiczny w Opolu,  
     Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  
 

10. Kolędnicy Misyjni 2019:  
• 26. grudnia, na Mszy św. o godz. 10.30 – prezentacja grup i rozesłanie 
• 27. grudnia, od 15.00 do 18.00 – kolędowanie po Parafii.  
                   Gdyby ktoś chciał przyjąć kolędników w tym dniu, to proszę o zgłoszenie    

            tego w zakrystii, by można było ustalić trasę kolędowania. 
11. Są jeszcze do nabycia kalendarze parafialne(10 zł i 7 zł). 
12. W zakrystii przyjmowane są intencje Mszy św. na 2020 r. 
13. Pod chórem i w zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne i świece Caritasu. 
   Kupując taką świecę wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
22 – 28 grudnia 7. Nowa: 15, 17, 19, 23, 25;    54, 56, 58, 60, 62. 

Sprzątanie kościoła: we wtorek od 9.00 i w sobotę od 10.00 (po Mszy św.). 
29 – 04 stycznia    

                    2020 roku 8(9). Nowa: 27, 31, 33, 37, 39, 43;      64. 

Dziękuję osobom z Rejonu  6, które w minionym tygodniu pełniły dyżur parafialny.  
Kościół sprzątali: E. Jadasz, H. i B. Knorr. 
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Złota myśl tygodnia: „Spróbujmy przeżyć Boże Narodzenie w prawdziwym duchu     
           Ewangelii, stawiając Jezusa w centrum naszego życia.”     (papież Franciszek) 
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 -16.00: spowiedź św. 
      15.00 – różaniec za zmarłą Adelajdę Bachem. 
 

 

Poniedziałek (23. XII) –  dzień powszedni – dzień  św. o. Pio  
 

               7.00 – 8.00 i 10.00 – 10.25: spowiedź św. 
             10.30 – różaniec w kaplicy 
             11.00 – rozpoczęcie liturgii pogrzebowej w kaplicy, procesja do kościoła  
                          i Msza św. pogrzebowa za + Adelajdę Bachem. 
 

    16.00 – 17.55: spowiedź św. 
    17.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio            
M.: 18.00 – (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).  

                

              18.30 – 19.30: spowiedź św. (ks. Kazimierz Balak) 
              19.00 - 20.00: spowiedź św. (ks. proboszcz) 
 

 

Wtorek (24. XII) – Wigilia Narodzenia Pańskiego      
 

           6.30 – 6.55: spowiedź św. 
    *7.00 (ostatnie Roraty) – w int. parafian o pobożne i radosne świętowanie.       

   

         8.30 – 10.00  i 12.00 – 14.00: spowiedź św. 
 

  *23.40 – liturgiczne zakończenie Adwentu     (przygotowane przez Chór Parafialny) 
 

 

Ś r o d a  –  2 5 .  X I I  2 0 1 9  r o k u  
U R O C Z Y S T O Ś Ć  N A R O D Z E N I A  P A Ń S K I E G O             

M: 24.00 (Pasterka) – w intencji Parafian i Gości. 
 
 

               7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – …………………………………………. (intencja wolna) 
 
        

             10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – ………………………………………… (intencja wolna)       

 

     15.00 – wspólne kolędowanie i błogosławieństwo sakramentalne.             

 

Czwartek – 26. XII 2019 r. - Święto św. Szczepana, męczennika 
      

M: 8.00 – za ++ Różę i Antoniego Kremser, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron 
Pobłogosławienie owsa 

 M: 10.30 – do Dzieciątka Jezus w intencji kobiet, mężczyzn i rodzin  
                  oraz w intencji pracujących za granicą o Boże błogosławieństwo. 

Rozesłanie kolędników misyjnych 

    *Dzisiaj nieszporów nie będzie (dzień rodzinnych spotkań) 
 

3. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego  
Piątek (27. XII) – św. Jana, apostoła i ewangelisty 

 

        15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia;        
        *15.00 – 18.00: kolędnicy misyjni – kolędowanie po domach naszej parafii  
M.: 18.00 – ………………………………………………….……….. (intencja wolna).             

 

Pobłogosławienie wina ku czci św. Jana              

 

4. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego 
Sobota (28 XII) – świętych Młodzianków, męczenników 

 

M.: 9.00 – za parafian, szczególnie za rodziców, niemowlęta i dzieci. 
 

Kolędowanie dzieci. Będzie można indywidualnie zaśpiewać lub zagrać kolędę. 
Błogosławienie dzieci, rodziców z dziećmi na ręku i niemowlętami,  

oraz kobiet w stanie błogosławionym.   
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Cd. ze strony 3:            

         17.00 – 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 – w int. Julii Bauer (z okazji 18. r. ur.) z podz. za o. łaski z prośbą  
   o Boże błog., opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu. 

 

 

5. dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego 
Niedziela 29. XII 2019 roku – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  

 
 

                     7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – w int. Marii i Piotra Sokołowskich (z ok. 50. r. ślubu) 
z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 
 
 

                    10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. parafian 
                            

 

Cd. ze strony 4: 
 

14. Bardzo dziękuję tym, którzy w minionym tygodniu (szczególnie w czwartek i w sobo-
tę) pracowali przy przygotowaniu stajenki betlejemskiej i choinek. 

15. Dziękuję również osobom, które ofiarowały choinki: Piotrowi Konieczko („Szkółka 
Konieczko”), Anicie i Piotrowi Wotzka, oraz innym Parafianom. 

 
 
 
 

Spowiedź św. przed Świętami:  
      Niedziela: 7.30 – 7.55 i 10.00 – 10.25, 14.00 – 16.00.  
      Poniedziałek: 7.00 – 8.00, 10.00 – 10.25, 16.00 – 17.55, 18.30 – 20.00. 
      Wtorek: 6.30 – 6.55, 8.30 – 10.00 i 12.00 – 14.00. 
      
 
 

*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. 
 

*Zwyczajem lat ubiegłych, w sobotę 28 grudnia, w Święto św. Młodzianków, Biskup 
Opolski zaprasza wszystkich pracujących na co dzień za granicą, czyli tzw. emigran-
tów zarobkowych oraz ich rodziny, doświadczone sytuacją rozłąki, na modlitewne spo-
tkanie do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. O godz. 11.00 bp Andrzej 
Czaja odprawi tam Mszę św. i wygłosi okolicznościowe Słowo Boże. 
 

*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.  
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„O słodkie Dzieciąteczko, o Matko tak bardzo szczęśliwa, 
Jak ona z nim się jednoczy, jak się ono nią cieszy! 
Jakiejż mógłby ten obraz mi dostarczyć rozkoszy, 

Gdybym ja przy nim, biedny, stał tak święty jak Józef!” 
 
 

(Johann Wolfgang Goethe przeł. Andrzej Lam) 
 

Życzenia świąteczne 
W noc narodzenia Pana Jezusa aniołowie ogłaszają chwałę 

Bogu „na wysokości”. Niech świętowanie Bożego Narodzenia  
w gronie rodzinnym będzie okazją do wzajemnego dzielenia się 
dobrym słowem. Bogu należy się chwała ze względu na to, co dla 
nas zrobił. Naszym bliskim należą się komplementy i wyrazy 
wdzięczności (nie tylko z powodu trudu włożonego w przygotowa-
nie świąt). Niech Chrystus rodzi się nie tylko w kościele, w czasie 
Eucharystii, ale też w naszych domach w trakcie świątecznych spo-
tkań i rozmów. ks. proboszcz 

 
Patron tygodnia – Święci Młodziankowie, męczennicy – 28 grudnia 

Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz 
króla Heroda św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni ojcowie Kościoła nadali tytuł 
męczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa.  
Wśród Ewangelistów jedynie św. Mateusz przekazał nam informację o tym wydarzeniu 
(Mt 2, 1-16). Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, król żydowski, kiedy do-
wiedział się od mędrców, że narodził się Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski.  
W obawie, by Jezus nie odebrał jemu i jego potomkom panowania, chciał w podstępny 
sposób pozbyć się Pana Jezusa. 
Bibliści zastanawiają się nad tym, ile mogło być tych niemowląt? Betlejem w owych cza-
sach mogło liczyć ok. 1000 mieszkańców. Niemowląt do dwóch lat w takiej sytuacji mo-
gło być najwyżej ok. 100; chłopców zatem ok. 50. Jest to liczba raczej maksymalna 
i trzeba ją prawdopodobnie zaniżyć. Szczegół, że Herod oznaczył wiek niemowląt ska-
zanych na śmierć, jest dla nas o tyle cenny, że pozwala nam w przybliżeniu określić 
czas narodzenia Pana Jezusa. Pan Jezus mógł mieć już ok. roku. Herod wolał dla „swe-
go bezpieczeństwa” wiek ofiar zawyżyć. 
Czczeni jako flores martyrum - pierwiosnki męczeństwa, Młodziankowie nie złożyli świa-
domie swojego życia za Chrystusa, ale niewątpliwie oddali je z Jego powodu. Zatrium-
fowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa nie doświadczywszy zła tego świata, 
pokus ciała i podszeptów szatana. 
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