
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 
 

     II Niedziela Zwykła – „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29) 
 

Liturgia słowa Bożego: Iz 49, 3-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34 
 

Ewangelia prowadzi nas nad brzegi Jordanu, gdzie Jan Chrzciciel 
przygotowuje ludzi do spotkania z Jezusem, który rozpoczynał 
swą publiczną działalność. To, co czyni Jan, jest przez jednych 
zauważane, doceniane, a przez innych gaszone, tłumione. Dobrze 
rozumie to Chrzciciel wołając: „Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata” (J 1,29b), gdy zauważa Chrystusa zbliżającego się 
do Jordanu. Dla ludzi, którzy znali ofiarę baranka związaną z nocą 

wyjścia Izraela z niewoli egipskiej, słowa te były szczególnie dobrze zrozumiałe. 
To wskazówka dla nas, dla tych, którzy chcą dążyć do świętości, dla tych, którzy 
wbrew przeszkodom, wbrew trudom, pragną kroczyć dalej drogą, którą im wyznaczył 
Jezus Chrystus. Naszym zadaniem jest dążenie do świętości, czyli pełnienie woli Bożej. 
A to wymaga pracy nad sobą, solidnej pracy, wyrzeczeń, wiernego wypełniania prawa 
Bożego i wskazań Ewangelii. Tym, którzy taką drogą podążają, sam Jezus daje radość  
i pokój, siłę i moc pokonywania trudności.        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 kolędowe i błog. sakramentalne. 
2. W tym tygodniu przypadają Dzień Babci i Dzień Dziadka.  
   Zapraszam do wspólnej modlitwy za kochanych dziadków i babcie we wtorek 
   (o godz. 17.30 różaniec, o godz. 18.00 Msza św.).  
3. We wtorek po Mszy św. spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza. 
4. W czwartek dzień ku czci św. o. Pio.  
    O godz. 17.30 różaniec, o godz. 18.00 Msza św.  w intencjach zbiorowych. 
5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania: Grupa I i II – czwartek, godz. 18.00 
                                                                       Grupa III – piątek, godz. 18.00. 

6. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
7. Pod chórem na stoliku są do nabycia kalendarze parafialne na 2020 rok z naniesio-

nymi ważniejszymi wydarzeniami parafialnymi (rekolekcje, odpust, nabożeństwa).  
   Kalendarz stanowi „cegiełkę” na budowę Domu Parafialnego (7 zł).  
8. Zakończyły się odwiedziny kolędowe 2019/2020. Wszystkim, którzy otworzyli drzwi 

swoich domów dla ministrantów, marianek i księdza, składam serdeczne podzięko-
wanie. Dziękuję za waszą obecność w domu, wspólną modlitwę i zatroskanie o spra-
wy dotyczące wspólnoty parafialnej. Szczególnie gorąco dziękuję za przygotowanie 
Pisma św. i czytanie Słowa Bożego. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i strzeże od 
wszelkiego złego. Niech Boża Opatrzność  prowadzi Was bezpiecznie drogami zba-
wienia przez cały 2020 rok. Niech Boży pokój będzie w waszych sercach. 

   Dziękuję, w imieniu ministrantów, marianek i swoim, za waszą gościnność i wszelkie 
złożone ofiary. Część z ofiar, które otrzymali ministranci (700 zł), zostanie przezna-
czona na misje prowadzone przez księży z diecezji opolskiej. Marianki otrzymały od 
Was na sztandar maryjny 980 zł. „Bóg zapłać”. 

9. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.  
10. Spowiedź św. 30 min. przed Mszą św. a w sobotę 7.30 – 7.55 i 17.00 - 17.30. 
11. Kolekty:  19 i 26 stycznia – na potrzeby parafialne.  

  Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  
 

 
 
  

Na wesoło: Adwokat do klienta: - Rozmawiałem wczoraj z pańską byłą małżonką.  
          Ona kategoryczne żąda alimentów, w przeciwnym razie grozi, że wróci do pana! 
 

 

Ogłoszenie społeczne: 
W związku z koniecznością złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono dyżur  
pracowników Urzędu Miejskiego w Hali Sportowej im. Bernarda i Zyg-
fryda Blautów, przy ul. Krapkowickiej 141, dnia 23 stycznia (czwartek) 
2020 r. w godzinach od 13.00 do 18.00.  
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.00. 

19 – 25 stycznia 12. Fredry 14, 18. 
Łąkowa 3;  20, 26, 28, 30, 38. 

26 – 01 lutego 13. Gogolińska (Malnia Skały) 6, 12, 77/1, 77/2, 77/4,                  
                   79/1, 79/4, 79/6, 81/2, 81/3, 81/4, 83. 

Dziękuję osobom z Rejonu  11 (ul. Bagienna: 1, 3, 5, 9, 15, 17;   12, 16, 20.),  
które  w minionym tygodniu pełniły dyżur parafialny. Kościół sprzątali: S. Widajewicz,    
 W. Gawlik, M. Pandel, T. Pandel, M. Pandel, A. Wiora i K. Pisula. 
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Złota myśl tygodnia: „Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości,  
                                 bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci”.                             
                                                                        (sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński) 
 

M.: 18.00 – za + męża i ojca Alojzego Suszka (w rocznicę śmierci). 
            
 

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19. I 2020 r.     (3. niedziela m.- niedziela młodzieży) 
 
 

      7.45: mini koncert Chóru Parafialnego 
M: 8.00 – za ++ męża ojca i dziadka Zdzisława Żaczek, ojca Wilhelma Matuszek,   

          siostrę Marię, brata Norberta i dusze w czyśćcu cierpiące.        
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
  M: 10.30 – za ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Wojtala, 2 braci,  
                  ++ z pokrewieństwa Wojtala, Prusko i Dorniok.             
           

     15.00 – nieszpory kolędowe i błog. sakramentalne.  
 

 

Poniedziałek (20. I)  
M.: 18.00 – za + Adelajdę Bachem (w 30. dzień po śmierci). 

 

 

Wtorek (21. I) – św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy      (Dzień Babci) 

      17.30 - różaniec 
M.: 18.00 – za + ojca Ignacego Pandel oraz ++ z rodziny Pandel. 

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza 
 

 

Środa (22. I) – dzień powszedni                                           (Dzień Dziadka) 
       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + tatę Wincentego Kołodzieja (w 7. r. śmierci). 

 

 

Czwartek (23. I) –  dzień powszedni – dzień  św. o. Pio  
 
 

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

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).  

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie) 
Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I i II).                

 

Piątek (24. I) – św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła 

      15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia 
      16.30 – nabożeństwo kolędowe z udziałem wszystkich dzieci. 
M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności w int. Damiana z podz. za o. łaski z prośbą  
                   o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego. 
 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III). 
 

 

Sobota (25. I) – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła                             

M.: 8.00 – za parafian. 
     

                   17.00 – 17.30: spowiedź św 
   17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy) 
      17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
     17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Adelajdę i Karola Bachem,  
                  dziadków Bachem i Jucha oraz ++ z pokrewieństwa.              

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 26. I 2020 r.     (4. niedziela m.- niedziela rodziny) 
 
 

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 8.00 – w intencji parafian, szczególnie za tych,  
                którzy przyjęli odwiedziny kolędowe.        
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
  M: 10.30 – za ++ rodziców Elżbietę i Engelberta Reinwald oraz brata Jana. 

    

     15.00 – nieszpory kolędowe i błog. sakramentalne.  
 
 

 

Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św. w dni powszednie. 
Wolne intencje Mszy św. w lutym: 

  1 (sobota) – 8.00,              5 (środa) - 8.00 
  6 (czwartek) - 18.00,         7 (piątek) – 16.30 
  8 (sobota) - 8.00,            10 (poniedziałek) – *8.00 
11 (wtorek) - 18.00,          12 (środa) – 8.00. 
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