
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 W. Postu – Chrześcijanin wpatrzony w przemienionego Chrystusa, 
nabiera w Eucharystii sił do dalszej drogi 

 

Słowo Boże;: Rdz 12,1-4; 2 Tym 1,8-10; Mt 17,1-9 
Zwiedzając miejsca historyczne, potrzebujemy przewodnika, który 
nas oprowadzi, wyjaśni fakty historyczne. Sami przecież nie musi-
my znać historii danego miejsca. Podobnie potrzebujemy przewod-
nika w naszej wierze, w rozumieniu i stosowaniu  wiary. 
Dla nas, chrześcijan, takim przewodnikiem jest miłość i poznanie 

prawd wiary.  Miłość otwierająca nam radość istnienia, wielość w jedności, łączność we 
wspólnocie i rozumieniu, to miłość, którą przeżywamy w rodzinie, we wspólnocie, w 
prawdzie. Nam jednak dzisiaj objawia się miłość Ojcowska, Wielka, Boża, Miłość przez 
duże M, powodująca, że mamy cel, mamy wyznaczoną drogę i czujemy, że  jesteśmy 
kochani, upragnieni, oczekiwani. 
Ale żeby tak było, żebyśmy poczuli to wszystko, dobrze wsłuchajmy się w dzisiejsze 
czytania, Ewangelię i chociaż przez chwilę oczyma wyobraźni stańmy pośród tych, o 
których teksty traktują. Wejdźmy w rolę Abrahama i poczujmy jego wielką uległość wo-
bec słów Boga, wyczujmy jego wielką rozwagę, a jednocześnie wielką bojaźń wobec 
Boga, który chcąc ustanowić go Ojcem narodu, każe mu iść do wskazanego przez Sie-
bie kraju. W jednej chwili Abraham musi zostawić dom rodzinny, kraj w którym dorastał, 
by wypełnić wolę Boga. Wyrzeczenie się wszystkiego, z czym do tej pory miał do czy-
nienia, pójście na poniewierkę, bez świadomości tego, co zastanie, świadczy o wielkim 

bohaterstwie Abrahama, ale także o posłuszeństwie i miłości.              
               Piotr Blachowski 

 

Wszystkim Kobietom z racji ich święta, składam serdeczne 
życzenia wszelkiego dobra ze strony ludzi, opieki Matki Bożej  

 i obfitego Bożego błogosławieństwa.  ks. proboszcz 
 
 

 

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. W dalszym ciągu poszukujemy osoby (kobiety lub mężczyzny), która podjęłaby się 
funkcji koordynatora sprzątania kościoła. Minimum czasu, który trzeba by temu po-
święcić, to 30 minut w poniedziałek i 90 minut w sobotę. Warunki do uzgodnienia.  

2. Dzisiaj o godz. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa.  
    Kazanie pasyjne (2) wygłosi ks. dr Janusz Podzielny. 
    Za udział w Gorzkich żalach w okresie W. Postu można uzyskać odpust zupełny. 
3. W czwartek rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne. Zachęcam wszystkich para-

fian do wzięcia udziału w tych ćwiczeniach duchowych. Naszym przewodnikiem  
w tych dniach będzie ks. Daniel Breguła, pracujący w Kurii Diecezjalnej w Opolu. 

4. Spowiedź św. w tym tygodniu: niedziela 7.30 – 7.55 i 10.15 – 10.25 
                poniedziałek i wtorek: 17.30 – 17.55, środa: 7.30 – 7.55 
                czwartek: 17.00 – 17.55 i po nauce stanowej dla kobiet 
                piątek: 8.00 – 855, 17.00 – 17.55 i po nauce stanowej dla mężczyzn 
                sobota: 8.00 – 8.55, 17.00 -17.55 i po nauce stanowej dla młodzieży. 

5. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.  
6. Kolekty:  8 marca – na potrzeby parafialne 
                 15 marca – dla księdza rekolekcjonisty                     

Zbiórka do puszki:  8 marca - na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. 
Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  

 

7. Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św.  
    Wolne intencje Mszy św. w marcu: 
 
 
 
 
Na wesoło:  Późnym wieczorem wraca do klasztoru z kościoła starsza już siostra, która 
kiedyś uczyła matematyki w żeńskim gimnazjum. Spotykają ją spacerujące dwie dziew-
czyny, jej byłe uczennice. Chcąc dokuczyć swej dawnej nauczycielce, mówią: 
  - Porządna zakonnica powinna o tej godzinie być w klasztorze. 
   - Gąski zaś – odcięła się siostra – w kurniku. 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

16 (poniedziałek) – 18.00 24 (wtorek) -18.00 
18 (środa) – 8.00 25 (środa) – 8.00 
19 (czwartek) – 18.00 26 (czwartek) – 18.00 

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

8 – 14 marca 22. Kamienna 3a, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19. 
15 – 21 marca 23. Kamienna 12, 16, 20, 22, 26, 30. 

Dziękuję osobom z Rejonu  18.  (Krapkowicka 128, 134, 154; Kamienna  1, 6. 
         Wapienna 1, 6) za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.  
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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/
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Złota myśl tygodnia: „Powinienem brać męki i cierpienia innych ludzi na siebie.  
                   Gdybym nie mógł im pomóc i ulżyć, to chociaż poradzę, pocieszę, wesprę,                                   
                   wytłumaczę, ducha dodam ”.        (Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński) 
 

M.: 18.00 – o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej w rodzinie Anny. 
 
 

II NIEDZIELA Wielkiego Postu – 8. III 2020 r.         (2. niedziela miesiąca -   
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą święconą) 
         
 

       7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 –  w int. Beaty i Krystiana Macha z podz. za o. łaski z prośbą 
o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

      
 

 M.: 9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) – za ++ Józefa i Jadwigę Wistuba, 
                                             3 siostry, rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa. 

     

      10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski w rodzinie Mateusza i Sylwii  
                  Skałecki, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego  
                  i opiekę Anioła Stróża dla Karola, Natalii i Zofii. 

Chrzest św. w czasie Mszy św.: Zofia Barbara Skałecka 
 

         *14.30 – Gorzkie żale z 2. kazaniem pasyjnym (ks. dr Janusz Podzielny).     

 

Poniedziałek (9. III) – dzień powszedni                                                                                                   

M: 18.00 – w int. Alicji Cholewa (z okazji urodzin) z podz. za o. łaski  
                  z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej. 
 

 

Wtorek (10. III) – dzień powszedni              

M.: 18.00 – za + Klarę Jenek (od rodziny Ficek). 
 

 

Środa (11. III) – dzień powszedni 
 

       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za ++ żonę Wandę Blania, syna Aleksandra, rodziców  
                Józefa i Magdalenę Blania, ojca Mariana Murawskiego, 4 szwagrów,   
                dziadków i ++ z pokrewieństwa.    Cd. na stronie 5. 
 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: 
„Ta najdostojniejsza tajemnica jako ofiara, zawiera w sobie przeobfity zapas zbawienia 
przygotowany nie tylko dla poszczególnych osób, ale i dla wszystkich ludzi. Dlatego to 
Kościół zwykł ją gorliwie składać „za zbawienie całego świata”. Właściwą jest rzeczą, 
aby dla rozbudzenia pobożności i czci tej tajemnicy połączyli swe starania wszyscy lu-
dzie dobrej woli, ponieważ w naszych czasach to połączenie jest szczególnie konieczne. 
Gorąco też pragnęlibyśmy, aby wielka moc i skuteczność Mszy św. była szerzej znana i 
coraz bardziej doceniana”. (Leon XIII). 

Ogłoszenia różne: 
1. Spotkanie z rodzicami dzieci, które 26 kwietnia będą obchodziły rocznicę przy-

jęcia Pierwszej Komunii św. odbędzie się 22 marca (niedziela ) po Mszy św. o 
godz. 10.30. 

2. Spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania (Grupa I, II i III) odbędzie 
się 23 marca (poniedziałek) po Mszy św. wieczornej. 

3. W dniach 13-15 marca 2020 r. w opolskim seminarium odbędą się rekolekcje 
powołaniowe pod hasłem «Różne drogi – jeden cel. Rekolekcje dla poszuku-
jących». Mają one na celu pomoc młodym mężczyznom w rozeznaniu powo-
łania i pokazanie jak wygląda codzienne życie w seminarium. Rekolekcje te 
są skierowane do tegorocznych i przyszłorocznych maturzystów oraz osób, 
które już zdały maturę. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie inter-
netowej www.seminarium.opole.pl i profilu facebookowym.  

 

4. Misterium Męki Pańskiej - „Sprawa Jezusa z Nazaretu” 
    Klerycy Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu 

wraz ze studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego przy-
gotowują w tym roku spektakl „Sprawa Jezusa z Nazaretu”. Zaplanowano 
cztery prezentacje sztuki (21, 22, 27 i 29 marca 2020 r.). Każda z nich odbę-
dzie się na Auli Seminaryjnej przy ul. Drzymały 1 w Opolu o godzinie 19.00. 

    Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a w czasie trwania spektakli będą zbie-
rane fundusze na cele charytatywne: powstający w Opolu „Dom Nadziei” dla 
osób bezdomnych, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” ze Strzelec 
Opolskich oraz siostry zgromadzeń klauzurowych. 

    Bilety można odebrać na furcie seminaryjnej w Opolu bądź drogą mailową:  
kontaktseminarium@gmail.com (szczególnie o rezerwacje mailowe prosimy 
grupy zorganizowane). W razie braku możliwości odebrania osobiście biletów, 
po wcześniejszej mailowej rezerwacji, będzie można je odebrać bezpośrednio 
przed spektaklem. Należy pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona! 

5. W niedzielę 17 maja br. odbędzie się Narodowa Pielgrzymka do Rzymu dla 
uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.  

     Zgłoszenia można dokonać mailowo lub telefonicznie w wydziale duszpaster-
skim (wd@diecezja.opole.pl; 77 44 32 130). 

 

6. W niedzielę 7 czerwca br., o godz. 12.00 na Placu Piłsudskiego w Warszawie 
odbędzie się uroczystość beatyfikacyjna Sługi Bożego Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Zgłoszenia można dokonać mailowo lub 
telefonicznie w wydziale duszpasterskim (wd@diecezja.opole.pl; 77 44 
32 130). 
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Rekolekcje Wielkopostne  12 -1 5 marca 2020 roku 
Prowadzi ks. Daniel Breguła 

 

Czwartek 12 marca 2020 r.     Wezwanie do nawrócenia 
 

  8.00 – 8.45: spotkanie rekolekcyjne dla dzieci (klasy IV – VIII) 
  9.00 – Msza św. z nauką ogólną – za ++ rodziców Annę i Pawła Boronczyk,      
                                       Zofię i Karola Wojtala, zięcia Ryszarda i ++ z ich rodzin. 
 

17.00 – 17.55: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
17.30 – różaniec 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną – w int. Urszuli i Marcusa Henkel z podz. za   
                              o. łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

Nauka stanowa dla kobiet i spowiedź św. 
 

Piątek 13 marca 2020 r.     Bóg bogaty w Miłosierdzie 
 

  8.00 – 8.55: adoracja  Najśw. Sakramentu i spowiedź św. 
  8.30 – różaniec 
  9.00 – Msza św. z nauką ogólną – w int. parafian. 
10.15 – spotkanie rekolekcyjne dla dzieci (klasy I – III) 
 

16.30 – Droga krzyżowa z udziałem dzieci 
17.00 – 17:55: spowiedź św. 
17.30 – Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych 
18.00 – Msza św. z nauką ogólną – za + męża Wolfganga Kampa, Katarzynę    
                                  i Antoniego Muller, Rudolfa Kampa i ++ z pokrewieństwa. 

Nauka stanowa dla mężczyzn i spowiedź św. 
 

 

Sobota 14 marca 2020 r.    Eucharystia – najcenniejszy skarb 
 

  8.00 – 8.55: adoracja  Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
  8.30 – różaniec  
  9.00 – Msza św. dla chorych i seniorów z nauką – w int. parafian. 
 

17.00 – 17.55: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                      zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia i spowiedź św.  
18.00 – Msza św. z nauką ogólną –  
              1. Za ++ synów Waldemara i Józefa Herok, rodziców Rygol i Herok,  
                  Ritę i Huberta Malkusz, Winfryda Brysz,  
                  ++ z pokrewieństwa i dusze w cz. c. 
              2. Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudala, Martę i Pawła Kipka,  
                  2 siostry, 2 braci, ++ z pokrewieństwa i Anitę Nichtke. 

Nauka stanowa dla młodzieży i spowiedź św. 
 
Niedziela 15 marca 2020 r.      Czy kocham Kościół? 
 

  8.00 – Msza św. z nauką ogólną – za ++ Erykę i Alfreda Werner. 
 

             Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji 

10.30 – Msza św. z nauką ogólną –  
      1. Za ++ rodziców Małgorzatę i Norberta Marcinek, matkę Stanisławę Fil,   
          babcie, dziadków, wujków, ciocie i kuzyna Joachima. 
      2. Za parafian.           

 Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji 
 

    *14.30 – Gorzkie żale z 3. kazaniem pasyjnym (ks. dr Janusz Podzielny). 
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