
Serdecznie dziękuję tym rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę  
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego. 

Ps. Chciałbym, aby każdy mógł powiedzieć: „Budujemy Dom Parafialny”. 
Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113   

                                       
       

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 
 

XXVI Niedziela Zwykła – „W Eucharystii mamy Jezus, Jego odkupieńczą ofiarę, 
mamy Jego zmartwychwstanie” 

 Słowo Boże: Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32 

 

Życie tak przyspieszyło, tak zmarginalizowało czas i od-
ległości, że zmienił się nawet sposób podejmowania decyzji.  
I to dotyczących nie tylko naszej teraźniejszości i przyszłości, ale 
również tych sfer, które do tej pory uznawane były za spokojne  
i nie wymagające pośpiechu. Czasami podejmowanie decyzji trwa 
sekundy, czasami dłużej, ale zawsze jest nieuniknione. Krytyczna 
ocena własnej decyzji to istotny element mądrości – pozwala na 
korektę błędnej decyzji. Zastanówmy się nad własnym postępo-

waniem i postarajmy się, by refleksja nad Słowem Bożym przyczyniła się do tego, aby 
każda następna decyzja była mądrzejsza od poprzedniej, a nasze przekazy werbalne 
wypływały z miłości i miały pokrycie w czynach.       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 różaniec za + Alicję Cholewa. 
2.  Od przyszłej niedzieli (do odwołania) Msze św. w niedzielę będą o godz. 7.30, 9.00 

i 10.30. Zmiana ta podyktowana jest troską o tych, którzy boją się „niebezpiecznego” tło-
ku w kościele i by można było spokojnie, kwadrans przed każdą Mszą św. wyświetlić 
komentarz do Ewangelii, który jest to formą katechezy.  

3. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie rodziców dzieci komunijnych. 
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
    W czwartek: od godz. 17.00 – 18.00: Godzina Święta, o 18.00 – Msza św. 
    W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30),  
    Msza św. o godz. 16.30 i 18.00. W sobotę Msza św. o godz. 8.00. 

5. Odwiedziny chorych z Komunią św. w czwartek od godz. 8.00. 
6. Spowiedź św.: według podanego planu na stronie 2 i 3. 
7. Kolekta:  27 września - na potrzeby parafialne 
                     4 października – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne. 
8. Dziękuję Markowi Grzywaczyk i Firmie DEKO za wykonaną pracę na budowie Domu 

Parafialnego. 
9. Biuro parafialne czynne w zakrystii kościoła, w dni powszednie, po Mszy św.  
      (w tym tygodniu: we wtorek, środę, czwartek i sobotę). 
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„Liczą się czyny” - pokorne przypomnienie.  
Jesteśmy zgodni, co do tego, że każdy może i powinien wziąć odpowiedzialność za to, co 
dzieje się w naszej parafii. Piąte przykazanie kościelne („Troszczyć się o potrzeby wspól-
noty Kościoła”)  wręcz nam to nakazuje.  
Nie chcemy być tylko „pobożnymi konsumentami”, ale pragniemy wzmacniać żywotność 
naszej wspólnoty. Dlatego proszę, by każdy mieszkaniec parafii, w sposób dla siebie 
właściwy, przez jeden tydzień w ciągu ok. 9 miesięcy, wedle ułożonego planu, poczuł się 
szczególnie zaproszony do pełnienia dyżuru parafialnego. Przez dyżur (od niedzieli do 
soboty) rozumiem szeroko pojętą troskę o wspólnotę parafialną.  
Jest to zachęta i wezwanie do intensywnej modlitwy w intencji parafian, udział w liturgii 
dni powszednich (Msza św., różaniec, adoracja), dobrowolny post, ofiarowanie cier-
pienia,  troska o porządek w kościele i wokół kościoła, oraz wykonanie konkretnych 
zadań (np. sprzątanie, odśnieżanie, naprawienie czegoś), które pojawiają się w prze-
strzeni kościoła. Kto nie może (z racji wieku lub choroby) pracować fizycznie, może więcej 
duchowo się zaangażować. Jest wskazane, aby każdy rejon wyłonił swojego lidera, który 
będzie koordynował pełnienie dyżuru. Tym, którzy (od 23 lutego 2014 roku) zaangażowali 
się w ten projekt bardzo serdecznie dziękuję. Pozostałych mieszkańców naszej Parafii 
proszę o wzięcie sobie do serca mojej prośby.   ks. prob. Stanisław Kołodziej 
 

 

Na wesoło: Napis na nagrobku pewnego kapłana: „Starego proboszcza Sedulima  
tutaj pochowali, niech śpi w pokoju tak jak jego słuchacze spokojnie spali”. 

fia 

Nr 39 
(594) 

27. IX 2020 r. 

 

     
 

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

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 5. (Górna 53, Romantyczna 10, Leśna 10 i 12, 
Nowa 53 i 55) za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
27 – 3 października 6. Nowa: 1, 3, 11;    8, 30, 46, 48, 50, 52. 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 16.30 lub 18.30 i w sobotę (8.45 – 10.00) 
  4 – 10 października 7. Nowa: 15, 17, 19, 23, 25;    54, 56, 58, 60, 62. 

27 września 2020 r.                                              - 4 -                                                          Nr 39/594  
 

mailto:stasieko@interia.pl
http://www.parafiakarlubiec.pl/


27 września 2020 r.                                              - 2 -                                                         Nr 39/594                                          
                               0 

Złota myśl tygodnia: „Łatwiej powiedzieć „nie” na początku, niż na końcu”.  
                                                                                                         (Leonardo da Vinci) 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Ritę i Huberta Malkusz, męża Winfryda Brysz,  
                            kuzynów Waldemara i Józefa Herok, dziadków Rigol i Malkusz. 

XXVI Niedziela Zwykła – 27. IX 2020 r.                                     
 

              7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – w int. Krystyny i Eryka Kluge z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  
                                                                   i opiekę Matki Bożej dla rodziny Kluge. 
 

             9.00: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.15 – za parafian 

 

            10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – za ++ syna Arkadiusza Nocon, rodziców, dziadków i ciocię Emmę Lipka. 
        

       15.00 – modlitwa różańcowa za + Alicję Cholewa. 
 

Poniedziałek (28. IX) – św. Wacława, męczennika 

 

       13.00 – Msza św. pogrzebowa za + Alicję Cholewa. 
       17.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 18.00 – za + rodziców Józefa i Małgorzatę Grobosz, siostrę Grażynę,  
               ++ z rodziny Grobosz, Pigłowski, Przemus, Mandok, Siekierka i Wiencek. 

Po Mszy św. spotkanie rodziców dzieci komunijnych 

 

Wtorek (29. IX) – śś. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała                 

 

      17.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 18.00 – za + siostrę Marię Tkocz i ++ z pokrewieństwa. 
 

Środa (30. IX) – św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła 

  

       7.30 – różaniec i spowiedź św.    
       7.55 - modlitwa do św. Józefa 
M.: 8.00 - za ++ rodziców Franciszka i Marię Stach i ++ z pokrewieństwa. 

 

 

P a p i e s k a  i n t e n c j a  e w a n g e l i z a c y j n a  n a  p a ź d z i e r n i k  2 0 2 0  r . :  
„Aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu  

byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół”. 
 

Czwartek (1. X) –  św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła   
                               1. czwartek miesiąca                                                                                                                                                 

        8.00 – odwiedziny chorych z Komunią św. 
   16.30 – 17.25: spowiedź św. 
  17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezusa)  
  17.00 – 17.30: adoracja w ciszy 
 17.30 – różaniec: za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja  

   i biskupów pomocniczych,  kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej  
   z naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”  (modlących się w intencji kapłanów).                                                           
M.: 18.00 – za ++ rodziców Elżbietę i Engelberta Weyrauch,  
                                           ++ z pokrewieństwa Sus i Weyrauch. 
 

 

Piątek (2. X) – śś Aniołów Stróżów        1. piątek miesiąca 
             

      15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
     16.00 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za ++ Annę i Stanisława Gołąb  
                                                                oraz Małgorzatę i Jana Kołodziej.                                 
       17.15 - 17.55: spowiedź św.   17.30 – różaniec    
M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za + Marię Barcz (od sąsiadów Malnia–Skały). 

 

 Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I, II i III) 

      
 

 

Sobota (3. X) – 1. sobota miesiąca 

 

       7.00 – 7.25: spowiedź św.      7.30 – różaniec  
M.: 8.00 – za ++ Zofię i Wincentego Orzeł oraz Barbarę i Piotra Uryga. 
 

           Modlitwa i Litania do Niepokalanego Serca Maryi 
Zmiana tajemnic różańcowych. 

        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 + męża i ojca Józefa Kulik, ++ rodziców, teściów i z pokrew. 

 

XXVII Niedziela Zwykła – 4. X 2020 r.         (adoracja Pana Jezusa)                              
 

       6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 
       7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za ++ rodziców Irenę i Konrada Lipka, ++ teściów i z pokrewieństwa. 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

       8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za parafian 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

       10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – w int. Anity i Piotra Wotzka (z okazji 15. r. ślubu) z podz. za o. łaski  
                    z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.  

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne       
 

                15.00 – różaniec z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin oraz błog. sakr. 
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