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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 
 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – „Uczestnicy liturgii 
kierują spojrzenie wiary i nadziei ku przyszłości eschatologicznej” 

 

 Słowo Boże: Ez 34,11-17; 1 kor 15,20-28; Mt 25,31-46 

 

Jezus, zwracając się do swoich uczniów, mówi: „Gdy Syn Czło-
wieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasią-
dzie na swoim tronie, pełnym chwały”. Jest to uroczyste wprowadzenie 
historii sądu ostatecznego. Jezus przeżywszy ziemską egzystencję w 
pokorze i ubóstwie, ukazuje się obecnie w przynależnej Jemu Boskiej 
chwale, otoczony orszakami anielskimi. 
Cała ludzkość jest wezwana by stanąć przed Nim, a On wypełnia swą 

władzę oddzielając jednych od drugich, tak jak pasterz oddziela owce od kozłów. Do tych, 
których postawił po swojej prawicy mówi: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie 
w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a 
daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście 
Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w 
więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Sprawiedliwi są zaskoczeni, ponieważ nie pamiętają, 
aby kiedykolwiek spotkali Jezusa, a tym bardziej pomogli mu w ten sposób; ale On stwier-
dza: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili”. 
To słowo nigdy nie przestaje nas uderzać, ponieważ ukazuje nam, jak daleko posuwa się 
miłość Boża: aż po utożsamienie się z nami, ale nie wtedy, gdy dzieje się nam dobrze, 
gdy jesteśmy zdrowi i szczęśliwi, ale wręcz przeciwnie – kiedy jesteśmy w potrzebie. 
Tak Jezus objawia decydujące kryterium swego sądu, czyli konkretną miłość bliźniego 
znajdującego się w niebezpieczeństwie. Tak ukazuje się moc miłości, królewskość 
Boga: solidarnego z cierpiącymi, aby wszędzie wzbudzić postawy i uczynki miłosierdzia. 

Papież Franciszek 

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:   

godz. 7:00 – TVP 1 
godz. 9:00 – TVP 3, Polskie Radio - Program 1 
godz. 9:30 – Telewizja TRWAM 
godz. 13:00 – TVP POLONIA 
2. Dzisiaj Uroczystość Jezus Chrystusa Króla 
Wszechświata. O godz. 14.30 różaniec za zmarłą 
Różę Placzek. O godz. 15.00 nabożeństwo. 

3. Zapraszam na adorację Pana Jezusa i modlitwę o ustanie epidemii, 
4. Spowiedź św. w tym tygodniu według planu na stronie 2 i 3. 
5. Kolekta:  22 listopada - na budowę Domu Parafialnego (prace wykończeniowe) 
                   29 listopada – na potrzeby parafii.  
   Zbiórka do puszki: 22 listopada – na remont katedry.   

„Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
6. W zakrystii jest do nabycia kalendarz parafialny na 2021 r.  
    Jest cegiełka na budowę Domu Parafialnego.  
7. Podziękowanie za zaangażowanie w minionym tygodniu niech przyjmą:   
    Dawid Gala, Anna Wolska,  Antoni Wicher, Hubert  Sznajder, Tadeusz Bandzerewicz.      
    Adam i Rita Ficek. 

 

Na wesoło:  Pani na lekcji języka polskiego pyta Jasia: 
 - Jasiu podaj dwa zaimki osobowe. 
  - Kto? Ja? 
 - Bardzo dobrze, szóstka. 

 

Nr 47 
(602) 

 

22. XI 2020 r. 

 

     
 

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

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 14. (Malińska 4, 6, 12, 14, 16, 18, 34, 36, 38, 40, 42. 
Jasna 2, 9.    Torowa)  

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

22 – 28 listopada 15(16). Marzanny 1, 5, 7, 9, 21, 27;    2, 8, 26, 28. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę (8.45 – 10.00) 
 29 – 5 grudnia 17. Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57. 
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Złota myśl tygodnia: „Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, 
 a nie wtedy, gdy musi władać”.           (kard. Stefan Wyszyński) 

                                                                                                              

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 – za + ks. Władysława Kut. 
 

         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 – różaniec za zmarłą Różę Placzek 

          15.00 – nabożeństwo do Chrystusa Króla Wszechświata 
 

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

 

Poniedziałek (23. XI) – dzień ku czci św. o. Pio 
      

  17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  i  modlitwa o ustanie epidemii 
  17.00 – 17.55: spowiedź św.  
 17.30 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.   

M.: 18.00 (w intencjach zbiorowych): 
1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc.
2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę,
 ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula, 
s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch

3) w int. dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego
4) w intencji pracujących za granicą

5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach
6) o pokój na świecie
7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę
8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego
9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

10) w intencji dzieci i młodzieży
11) o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących  w niebezpieczeństwie śmierci,

za zmarłych, za personel medyczny, za wolontariuszy, za rządzących i wszystkie służby
zaangażowane w działania związane z trudną sytuacją w kraju.

12) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda
13) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).
 

 

Wtorek (24. XI) – śś. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy 
 

  17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  i  modlitwa o ustanie epidemii 

        17.00 – 17.55: spowiedź św.  
M.: 18.00 – za + Elżbietę Ittmann (od sąsiadów z ul. Gogolińskiej Malnia-Skały). 
 

Środa (25. XI) – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
      7.30 – 7.55: spowiedź św.        7.55 -  Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za ++ dziadków Waleskę i Stefana. 

 14.00 – Msza św. pogrzebowa za + Różę Placzek. 
Czwartek (26. XI) – dzień powszedni
              

  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 + Wiktorię Orłowską (matkę Lidii Herok - od grupy dożynkowej). 
       

Piątek (27. XI) – dzień powszedni 
 

  15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
        16.00 - 16.25: spowiedź św.  
M.: 16.30 – za + Kazimierza Pajora (13). 

  17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  i  modlitwa o ustanie epidemii 
  17.00 – 17.55: spowiedź św.    

M.: 18.00 – za + Marię Małkusz (od sąsiadów). 
          

Sobota (28. XI) – wspomnienie 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 – ………………………………………………………….. (intencja wolna). 
 

 

R o z p o c z y n a  s i ę  n o w y  R o k  l i t u r g i c z n y  -  c y k l  B
I Niedziela Adwentu – 29. XI 2020 r.       (adoracja Pana Jezusa) 
 

        7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za ++ syna Jana, męża Huberta Sapok, rodziców Sapok, Nogielski, 

   siostrę, brata i ks. Arkadiusza. 
         8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 

M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
      

        10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + Norberta Urbaniec (od Zarządu Dzielnicy). 
 

 14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa 
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M.: *15.45 – (Msza św. recytowana) – za + Kazimierza Pajora (12). 
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