
Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
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Serdecznie dziękuję tym osobom, 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 
 

XXXIII Niedziela Zwykła – „Szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko  
                        w wierrnym oddaniu się Bogu” 

 

 Słowo Boże: Prz 31,10-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30 

 
 

Ciekawość życia, świadomość jego końca, na-
dzieje z tym związane – te uczucia towarzyszą nam przez 
znaczną część naszego życia. Chcielibyśmy przeżyć 
życie dobrze, godnie, zdrowo i szczęśliwie, umrzeć  
w domu, na własnym łóżku, w otoczeniu rodziny i przyja-
ciół. Ale czy  to realne? Czy to możliwe? 

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Kościół przypomina nam słowa Pana 
wzywające nas do czuwania w oczekiwaniu Jego powrotu. Powinniśmy przygotować się 
na to, dając zdecydowaną odpowiedź na wezwanie do nawrócenia, które Pan Jezus  
do nas kieruje.  (…). Każdemu z nas na przejście drogi naszego ziemskiego życia Bóg 
udzielił pewnych talentów: daru życia, zdolności rozumienia i chcenia, kochania i działa-
nia, różnych łask, miłości, osobistego powołania. Rozdzielił te talenty w różny sposób, ale 
nie jest to niesprawiedliwe, bo każdy dostał tyle, ile jest mu potrzebne do zbawienia.  
Nie jest ważne, czy dostało się dużo czy mało, ale ważne jest gorliwe używanie tego, 
co się otrzymało. (…). Bóg wymaga, aby to, czego każdemu z nas udzielił, zostało spo-
żytkowane na służbę dla Niego i dla bliźnich.              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. Do 29 listopada br. wewnątrz naszego kościoła może przebywać 26 wiernych.  
Jak wziąć udział w niedzielnej Mszy św.? 
Po wejściu do kościoła, należy wziąć ze stolika „miejscówkę” i zająć wskazane na niej 
miejsce. Jeżeli już nie będzie „miejscówek, tzn., że nie ma wolnych miejsc. W takiej sy-
tuacji, bardzo proszę o pozostanie na zewnątrz kościoła.  

   Zachęcam do duchowego uczestnictwa w liturgii Kościoła poprzez środki masowego  
   przekazu.  W Telewizji Msza św. codziennie o godz. 7.00, w niedzielę również 
  o innych godzinach. 
2. Zapraszam na adorację Pana Jezusa i modlitwę o ustanie epidemii, 
    w niedzielę od godz. 14.30, w dni powszednie od godz. 17.00. 
3. Dzisiaj obchodzimy 4. Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: «Wyciągnij rękę do ubo-

giego» (Syr 7,32). Biskup Opolski odprawi Mszę św. w intencji ubogich i potrzebujących 
w katedrze o godz. 12.00. Po niej, w Domu Nadziei przy ul. Książąt Opolskich, ubodzy 
będą mogli otrzymać ciepły posiłek na wynos.  

4. Spowiedź św. w tym tygodniu według planu na stronie 2 i 3. 
5. 7 listopada rozpoczęła się budowa ogrodzenia cmentarza od strony parkingu.  
    Mam nadzieję, że prace zostaną zakończone w tym roku.  
    Za wszelką pomoc składam serdeczne „Bóg zapłać”. 
6. Kolekta:   15 listopada – na ogrzewanie kościoła 
                 22 listopada - na budowę Domu Parafialnego.  
   Zbiórka do puszki: 22 listopada –  na remont katedry.   

        W zeszłą niedzielę na Papieskie Stowarzyszenie 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie złożyliście 992 zł.  
„Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 

7. W zakrystii jest do nabycia kalendarz parafialny na 2021 r. Jest cegiełka na budowę 
Domu Parafialnego. W dalszym ciągu trwają prace wykończeniowe. 2/3 podłóg jest już 
wyłożona płytkami. W grudniu przewidziany jest montaż drzwi wewnętrznych.  

   Jestem wdzięczny wszystkim, którzy wspierają to dzieło, traktując je jako inwestycję 
parafialną, bo taką ona jest. Tych, którzy „stoją z boku”, proszę o zweryfikowanie swoje-
go stanowiska i zaangażowanie się w finansowanie tej inwestycji. Dziękuję.  

8. Podziękowanie za zaangażowanie w minionym tygodniu niech przyjmą:   
    Bernard Smiatek, Teresa Wicher, Sonia Gala, Dorota Halska, Marlena Bonkosz,  
   Jan Duczek, Anna Wolska,  Antoni Wicher, Hubert  Sznajder, Zygmunt Łątka  
    i Tadeusz Bandzerewicz. 

 

Nr 46 
(601) 

 

15. XI 2020 r. 

 

     
 

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

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 13. (ul. Gogolińska - Malnia Skały  6, 12, 77/1, 77/2, 77/4,                  
                                                                             79/1, 79/4, 79/6, 81/2, 81/3, 81/4, 83.  

 za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.  
 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

15 – 21 listopada 14. Malińska 4, 6, 12, 14, 16, 18, 34, 36, 38, 40, 42. 
Jasna 2, 9.    Torowa  

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę (8.45 – 10.00) 
 22 – 28 listopada 15(16). Marzanny 1, 5, 7, 9, 21, 27;    2, 8, 26, 28. 
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Złota myśl tygodnia: „Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych, niż podziwianych”. 
                                                                                                                 (św. Augustyn) 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Chudala, Martę i Pawła Kipka,  
                                          2 siostry, 2 braci, Anitę Nichtke i ++ z pokrewieństwa. 
 

XXXIII 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) 
 
 

        14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa 
       15.00 – nieszpory niedzielne 
 

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

 

Poniedziałek (16. XI) – Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu 
         7.30 – 7.55: spowiedź św.   
M.: 8.00 – za + ks. Krzysztofa Niebudka. 
      

         17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  i  modlitwa o ustanie epidemii  
        17.00 – 17.55: spowiedź św.  
M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski z prośbą o dalsze Boże błog.  
                   i zdrowie dla Jadwigi.  Za + męża Tadeusza Kasiura.                        

 

 

Wtorek (17. XI) – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 

        17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  i  modlitwa o ustanie epidemii  
        17.00 – 17.55: spowiedź św.  
M.: 18.00 – za + męża Jana Grabelus (w 9. r. śmierci). 
 

 

Środa (18. XI) – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 

       7.30 – 7.55: spowiedź św.   
      7.55 -  Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za ++ rodziców Pawła i Klarę Sapok, ciocię Martę i ++ z pokrewieństwa. 
       

 

Na wesoło:   Młody tygrys po raz pierwszy w życiu bierze 
udział w cyrkowym pokazie tresury.  
Zaciekawiony pyta matkę:  

- Kto tam siedzi?  
- To są widzowie. Ale ich nie musisz się bać,  
  przecież widzisz, że wszyscy są za kratami. 

Czwartek (19. XI) – dzień powszedni 

             7.30 – 7.55: spowiedź św.   
M.: 8.00 – za + ks. Herberta Simona. 
 

         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 + Alicję Cholewa (od Róż Różańcowych). 
       

 

Piątek (20. XI) – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 
 

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
        16.00 - 16.25: spowiedź św.  
M.: 16.30 – za + Kazimierza Pajora (11). 
        17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  i  modlitwa o ustanie epidemii  
        17.00 – 17.55: spowiedź św.    
M.: 18.00 – za + męża i ojca Józefa Grobosz, ++ rodziców, teściów,  
                   brata Engelberta, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
          

 

Sobota (21. XI) – wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny                

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

                  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 Marię i Franciszka Sczakiel, siostrę Jadwigę,  
                   braci Józefa i Jerzego i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - 22. XI 2020 r.    
 

             7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – ……………………………………… (intencja wolna). 
 

              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. Chóru Parafialnego z podz. za o. łaski  

             z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej  
                  i św. Cecylii.   

 

           14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa 
          15.00 – nabożeństwo do Chrystusa Króla Wszechświata 
 

M.: *15.45 – (Msza św. recytowana) – za + Kazimierza Pajora (12). 
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