
Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113 

 

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

 

                                       
       

 

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 
 

XXXII Niedziela Zwykła – „Oblubieniec spotyka naszą słabość” 
 

 Słowo Boże: Mdr 6,12-16; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13 

 
 

Człowiek nierozsądny to chrześcijanin, który dobrze 
wystartował, ale nie wytrzymuje tempa i szybko powraca do 
zwykłego, niezbyt ewangelicznego życia.  (…).  
Być gotowym na wielkie wołanie to znaczy żyć w pełni - tak 
jak to tylko jest możliwe - tym, co w tej chwili przeżywamy. 

„Duchowość chwili obecnej”, to znaczy właściwe wykorzystanie życia codziennego, czyni 
nas najlepszymi kandydatami na Spotkanie. Ewangeliczny sens czasu: oliwę na jutro 
kupuje się dziś - wytrwałą odwagą życia Ewangelią „na pełny etat”, niezależnie od tego, 
jak długo będą trwały ciężkie dni.            André Seve 

 
 

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. Z Dekretu ks. bpa A. Czai: „Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedziel-
nej i świątecznej Mszy świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym 
z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infek-
cji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę 
przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć 
w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła)”. 

 

2. Aktualne informacje Kurii Opolskiej: http://www.diecezja.opole.pl/ 
Adres parafialnej strony internetowej:  www.parafiakarlubiec.pl  

3. Od 8 do 29 listopada br. wewnątrz naszego kościoła (400 m2) może przebywać 
     26 wiernych. Niedzielna Msza św.: po wejściu do kościoła, należy wziąć „miejscówkę”  
      i zająć wskazane na niej miejsce. Jeżeli już nie będzie wolnych miejsc, bardzo proszę    
      o pozostanie na zewnątrz kościoła.  

4. Zachęcam do duchowego uczestnictwa w liturgii Kościoła poprzez środki masowego  
      przekazu.  W Telewizji Msza św. codziennie o godz. 7.00. 
5. Dzisiaj z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie obchodzimy  

12. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku jest on poświęco-
ny sytuacji Kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej. Wyrazem materialnego wspar-
cia chrześcijan będzie zbiórka do puszek przed kościołami.  

6. W środę przypada Rocznica Odzyskania Niepodległości.  
    Msza św. za Ojczyznę o godz. 9.00. Serdecznie zapraszam. 
7. Zapraszam na adorację Pana Jezusa i modlitwę o ustanie epidemii. 
8. Spowiedź św. w tym tygodniu według planu na stronie 2 i 3. 
9. W dalszym ciągu mamy nadzwyczajną  sytuację w kraju i na świecie. 
   Wszystkim Parafianom życzę łaski Bożej, by sprostać nowym wyzwaniom i dobrze wy-

pełniać  swoje obowiązki. Niech każdy znajdzie powody do radości i życzliwych ludzi 
wokół siebie. Gdyby ktoś potrzebował jakiejś pomocy, a ja mógłbym taką pomoc wy-
świadczyć lub zorganizować, to proszę dzwonić pod numer 507–017-858. Ks. prob. 

10. Kolekta:   8 listopada - na potrzeby parafialne 
                    15 listopada – na ogrzewanie kościoła. 
   Zbiórka do puszki: 8 listopada - na Papieskie Stowa-

rzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
   „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 

11. W zakrystii jest do nabycia kalendarz parafialny na 
2021 r. Jest cegiełka na budowę Domu Parafialnego.  

12. Dziękuję za ofiarę (1.422 zł) na wodę i wywóz śmieci z cmentarza.  
      Zebrano: w kościele 1 i 2 listopada - 1.212 zł, w skarbonce na cmentarzu - 210 zł.  
      W skali roku opłaty wynoszę ponad 3.000 zł (np. jeden kontener  śmieci to 165 zł).     
13. Podziękowanie za zaangażowanie w minionym tygodniu:   Anna Wolska,  Antoni     
      Wicher, Hubert Sznajder, Zygmunt Łątka, Bernard Smiatek i Tadeusz Bandzerewicz.  

Na wesoło:     - Jeśli utraciłeś wzrok, to dlaczego trzymasz przy sobie zapaloną lampkę?      
                – zapytali bracia pewnego niewidomego starca siedzącego przy brzegu ulicy. 
   - Aby ci, którzy przechodzą tędy nocą, nie wpadli na mnie. 

 

Nr 45 
(600) 

 

8. XI 2020 r. 

 

     
 

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

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 12. ( Fredry 14, 18.   Łąkowa 3;  20, 26, 28, 30, 38. 
 za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.  

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

  8 – 14 listopada 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. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę (8.45 – 10.00) 
 

15 – 21 listopada 14. Malińska 4, 6, 12, 14, 16, 18, 34, 36, 38, 40, 42. 
Jasna 2, 9.    Torowa  
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Złota myśl tygodnia: „Nigdy nie myślę, że śmierć może zniweczyć moje plany, 
      ale zawsze postępuję tak, jakby to, co robię, było ostatnią rzeczą w moim życiu”. 
                                                                                                                      (św. Jan Bosko) 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Maksymiliana i Jadwigę Malkusz,  
                                                Wilhelma i Różę Sławik i ++ z pokrewieństwa. 
 

XXXII Niedziela Zwykła 8. XI 2020 r.   (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) 
 

             7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za ++ Elżbietę Suszka i jej rodziców,  
         rodziców Jadwigę i Jana Maj, rodziców Elżbietę i Piotra  
         Sczakiel oraz dusze w cz. c. 

 

              8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – w int. Huberta i Teresy Sznajder (z okazji 25. rocznicy ślubu)  
                 z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.    (TD) 
      

            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. rodziny Wacławek z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  

            zdrowie i opiekę Matki Bożej. Za ++ z rodziny. 
 

        14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa 
        15.00 – wypominki, różaniec za zmarłych i błog. sakramentalne.  
 

M.: *15.45 – (Msza św. recytowana) – za + Kazimierza Pajora (8). 
 

 

Poniedziałek (9. XI) – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
         7.30 – 7.55: spowiedź św.   
M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
      

         17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  i  modlitwa o ustanie epidemii  
        17.00 – 17.55: spowiedź św.  
M.: 18.00 – za + Alicję Cholewa (od mieszkańców ul. Sadowej).                        

 

 

Wtorek (10. XI) – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 

        17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  i  modlitwa o ustanie epidemii  
        17.00 – 17.55: spowiedź św.  
M.: 18.00 – za + Mariana Hutniczak (w 10. r. śmierci). 
 

 

Środa (11. XI) – św. Marcina z Tours, biskupa 

         7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  i  modlitwa o ustanie epidemii  
        7.00 – 7.55: spowiedź św.  
M.: 8.00 – za + ojca Jacka Gebauer, ++ dziadków Pawła i Gertrudę Gebauer,  
                             Ignacego i Martę Siemski, ++ z rodzin Gebauer, Siemski i Skóra. 
       

M.: *9.00 – w intencji naszej Ojczyzny, o ducha mądrości dla rządzących,  
            o łaskę wierności Bogu i Kościołowi dla wszystkich obywateli.     (Te Deum) 
 

Czwartek (12. XI) – św. Jozafata, biskupa i męczennika 

             7.30 – 7.55: spowiedź św.   
M.: 8.00 – ……………………………………………….…… (intencja wolna). 
 

         17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  i  modlitwa o ustanie epidemii  
   17.30 – różaniec za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i siostry zakonne,  
               o powołania do  służby Bożej z naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”. 

         17.00 – 17.55: spowiedź św.  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Alicję i Norberta Dyga, dziadków Jadwigę i Konrada  
                                                                   Dyga, Natalię i Tadeusza Telesińskich. 
       

 

Piątek (13. XI) – śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,  
                                                                            pierwszych męczenników Polski                           
 

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
        16.00 - 16.25: spowiedź św.  
M.: 16.30 – za + Kazimierza Pajora (9). 
        17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  i  modlitwa o ustanie epidemii  
        17.00 – 17.55: spowiedź św.    
M.: 18.00 – za + Teodora Chudala (od sąsiadów). 
          

 

Sobota (14. XI) – bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy                

       7.30 – 7.55: spowiedź św.   
M.: 8.00 – za + Andrzeja Kochanowskiego, ++ dziadków Julię i Kazimierza  
                                Kochanowskich, Gerdę i Józefa Wacław oraz wujka Huberta. 
      

                  17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa      17.00 – 17.30: spowiedź św.   
                  17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia                
             17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Chudala, Martę i Pawła Kipka,  
                                          2 siostry, 2 braci, Anitę Nichtke i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

XXXII Niedziela Zwykła 15. XI 2020 r.    
 

             7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za + syna i brata Andrzeja Rypalla, ++ z rodzin Szampera i Rypalla. 
 

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

            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. Gerarda i Teresy Wicher (z okazji 50. rocznicy ślubu)  
                 z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.    (TD) 
 

       15.00 – nieszpory niedzielne 
 

M.: *15.45 – (Msza św. recytowana) – za + Kazimierza Pajora (10). 
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