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Złota myśl tygodnia: „Totus Tuus  - cały Twój”.          (św. Jan Paweł II) 
 
 

M.: 18.00 – w int. Manfreda Bomba (z okazji 60. r. ur.) z podz. za o. łaski  
                    z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.     (Te Deum) 
 

XXVIII Niedziela Zwykła – 11. X 2020 r.    (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                              
XX Dzień Papieski (ku czci św. Jana Pawła II) -„Totus Tuus”    
 

                    7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za + Mieczysława Wolskiego (od przyjaciół). 
 

                      8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za + Reinholda Sobota (od sąsiadów). 

 

                    10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – za ++ rodziców Małgorzatę i Norberta Marcinek,  
                   matkę Stanisławę Fil oraz ++ z pokrewieństwa.       

                 15.00 – różaniec oraz błog. sakramentalne. 
 

 

Poniedziałek (12. X) – dzień powszedni 

 

        17.00 – 17.25: spowiedź św.   
       17.30 – różaniec   
M.: 18.00 – za + Manfreda Sapok, ++ Marię i Karola Suszka,  
                                                   ++ z pokrewieństwa Sapok, Suszka i Jaszkowic. 

 

 

Wtorek (13. X) – bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera. Dzień Fatimski            

 

    17.00 – 17.25: spowiedź św. 
17.30 – różaniec fatimski 
18.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:  
1. O pokój na świecie. 
2. W int. nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. 
3. O ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących 
    w niebezpieczeństwie śmierci, za zmarłych, za personel  

     medyczny, za rządzących i wszystkie służby zaangażowane  
     w działania związane z trudną sytuacją w kraju. 
4. Za wspierających budowę Domu Parafialnego 
5. W intencjach przez was podanych (napisanych na kartce): ……………………….. . 

 

Po Mszy św. procesja ze świecami  i błog. sakramentalne. 
 

 

Środa (14. X) – św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy 

  

        7.00 – 7.25: spowiedź św.   
       7.30 – różaniec i modlitwa do św. Józefa 
M.: 8.00 – za ++ Jadwigę, Józefa i Henryka Wistuba, z rodzin Wistuba i Warok. 

 

 

Czwartek (15. X) – św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła                          

          17.00 – 17.25: spowiedź św. 
          17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej  
                  i Anioła Stróża dla Floriana Kołodziejczyk (z okazji 1. r. urodzin). 
 

Po Mszy św. spotkanie młodzieży w celu przygotowania dekanalne spotkania  
 

Piątek (16. X) – św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska                     

 

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
      16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
      16.30 – różaniec z udziałem dzieci (część bolesna)                                
       17.00 - 17.25: spowiedź św.       17.30 – różaniec  
M.: 18.00 – za + męża Henryka Wistuba, 
               ++ rodziców Stefanię i Franciszka Grabelus, Jadwigę i Józefa Wistuba. 
      19.30 – 21.00: dekanalne spotkanie młodzieży 
 

Sobota (17. X) – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 

 

       7.30 - spowiedź św. i różaniec  
M.: 8.00 – za parafian. 
 

         16.30 – różaniec 
         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 Barbarę i Wiktora Rygol, Annę i Ludwika Herok,  
           synów Waldemara i Józefa Herok, siostrę Ritę, szwagra Huberta Malkusz,      
           Winfryda Brysz i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

XXIX Niedziela Zwykła – Niedziela Misyjna - 18. X 2020 r.    
 

                    7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – w int. Teodora Pandel (z okazji urodzin) z podz. za o. łaski  
                                                     z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 
 

                      8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za + Tadeusza Kasiura (w miesiąc po śmierci). 

 

                    10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – w int. Adama i Rity Ficek (z okazji 50. r. ślubu) z podz. za o. łaski  
                    z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.     (Te Deum) 
 

Błogosławieństwo rocznego dziecka: Florian Kołodziejczyk       

                15.00 – różaniec misyjny oraz błog. sakramentalne. 
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Serdecznie dziękuję tym rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę  
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego. 

Czy już dołączyłeś do grona wspierających budowę Domu Parafialnego? 
Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113   

                                       
       

Biuro Parafialne: 
 

poniedziałek: 16.30 – 17.00 
wtorek: 16.30 – 17.00 
czwartek: 16.30 – 17.00 
sobota: po Mszy św. 
 

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 
 

XXVIII Niedziela Zwykła – „Uczta eucharystyczna –  
antycypacją ostatecznej Uczty ” 

 Słowo Boże: Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43 

 
 

Uczta eucharystyczna, ta, która jest naszą co-
dziennością, przygotowuje nas do wieczności, ale też 
umożliwia nam godne przeżycie każdego dnia na ziemi. 
Ona daje nam siłę i jest naszym pokarmem, otwierającym 
nasze serca, umysły i oczy na Chrystusa. Ale również na 
drugiego człowieka, który nas tak bardzo potrzebuje! 
 „Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej 
godni...”. Zlekceważyli wyróżnienie... Jak widać, może się 
też zdarzyć, że człowiek odrzuca zaproszenie, które Bóg do 

niego kieruje. Jest to sytuacja kolejnego dramatu, który odgrywa się w sercu, we wnętrzu 
człowieka. Nawet jeśli próbujemy ten głos w sobie zagłuszyć, to jakże często można za-
obserwować szamotanie się, nawet pod przykrywką zewnętrznego spokoju. Wielkie kon-
wersje, nawrócenia są dowodem, że człowiek tak naprawdę może być szczęśliwy tylko 
wtedy, gdy spotka Tego, który jest Panem i dawcą szczęścia. o. Tomasz Dostatni OP 

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.  Od 4 października do odwołania Msze św. w niedzielę będą o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.  
2. Dzisiaj, o godz. 15.00, różaniec i błogosławieństwo sakramentalne. 
3. Dzisiaj obchodzimy XX Dzień Papieski, ku czci św. Jana Pawła II. 
    Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego brzmi: „Totus Tuus” – cały Twój.  
4. We wtorek Dzień Fatimski.  Zachęcam do modlitwy różańcowej w październiku od-

mawianej w kościele, lub w gronie rodzinnym. Każdego dnia w październiku można zy-
skać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.   

5. W czwartek po Mszy św. (18.30 – 19.15) spotkanie młodzieży w celu przygotowania  
      dekanalnego czuwania w naszym kościele.  
6. W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do 15.30)  
                 16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
                     16.30 – różaniec z udziałem dzieci 
                     17.30 – różaniec z udziałem dorosłych 
                     19.30 – 21.00 - dekanalne spotkanie młodzieży (dla kandydatów do bierz 
            mowania będzie to kolejny etap przygotowania do godnego przyjęcia sakramentu).    
7. Spowiedź św.: według podanego planu na stronie 2 i 3. 
8. Kolekta:  11 października - na potrzeby parafialne  
                   18 października - na Misje. 
     Zbiórka do puszki: 11 października – na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia,  
                                             wspierającą uczące się dzieci i młodzież z rodzin ubogich. 
9. W zakrystii przyjmowane są 
                          intencje Mszy św. na 2021 r.: 
     - do 18 października intencje rocznicowe  
        i jubileuszowe (najbardziej uroczysta Msza św.,      
        to niedzielna suma o godz. 10.30) 
   - po 18 października wszystkie inne intencje. 
10. Dziękuję wszystkim pracującym przy budowie 

Domu Parafialnego (Anna Wolska, Gerard Wicher, Antoni Wicher, Hubert Sznajder, 
Piotr Trzerwa, Mateusz Skałecki, Adam Tkocz i Zygmunt Łatka).  

11. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Misyjny.  
12. Zaproszenie: „W przyszłą niedzielę (18 października) o godz. 15.45 w naszym ko-
ściele odbędzie się koncert grupy „Solidaris Brass” poświęcony pamięci św. Jana Pawła II, 
jako dopełnienie XX Dnia Papieskiego. W tym dniu na wszystkich czekają „papieskie 
kremówki”. Również w tym dniu będzie można złożyć ofiarę na budowę Domu Parafialne-
go”.  (Waltrauda Wicher). 
 
 

 

 
 

Na wesoło: Żona do męża: - Wcale o mnie nie myślisz. Ciągle tylko sport i sport. Pewnie 
już nawet daty ślubu nie pamiętasz… - I tu się mylisz, kochanie, pamiętam doskonale!  
To było wtedy, gdy Górnik wygrał z Legią 2:1! 

fia 

Nr 41 
(596) 

11. X 2020 r. 

 

     
 

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

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 7. (Nowa: 15, 17, 19, 23, 25;    54, 56, 58, 60, 62)  
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
11 – 17 października 8(9). Nowa: 27, 31, 33, 37, 39, 43;      64. 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 16.30 lub 18.30 i w sobotę (8.45 – 10.00) 
 18 – 24 października 10. Pasieczna: 3, 9, 11, 13, 17;     8, 10, 12, 14. 
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