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

 

                                       
       

 

Zapraszamy na Roraty: 
• Poniedziałek – 16.30 i 18.00 
• Wtorek – 16.30 i 18.00 
• Środa – *7.00 
• Czwartek – 16.30 i 18.00 
• Piątek – 16.30 i 18.00 
• Sobota - *7.00 

 

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  

 

 

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021 
 

I Niedziela Adwentu – „Eucharystia jest wyrazem czuwania  
  i przyjściem Syna Człowieczego” 

 

 Słowo Boże: Iz 63,16nn; 1 Kor 1,3-9; Mt 13,33-37 

 

Adwent oznacza „przyjście” (łac. adventus). Dla nas jest to czas 
liturgicznego przygotowania do przeżycia na nowo narodzin Syna 
Bożego z łona Maryi „w pełni czasu” (Ga 4,4). Jest to czas praw-

dziwej nadziei dla wszystkich ludzi, czas nowych perspektyw, nowych wyzwań. Z tym 
wiąże się jednak potrzeba przemiany, odrzucenia dawnego sposobu życia, radość ocze-
kiwania i gotowość na spotkanie. Nowotestamentowe wezwanie do czuwania mówi nam, 
że szatan stara się pozbawić nas radości wiary i nadziei chwały życia wiecznego. Zawsze 
jesteśmy atakowani w tych zasadniczych punktach. Trzeba więc czuwać, wiedząc, że w 
tej walce nie ma spoczynku i że w każdej chwili może zawładnąć nami smutek i zniechę-
cenie. Czuwajmy więc wytrwale na modlitwie! ks. Jan Kochel 

Ogłoszenia duszpasterskie: 
 

1. 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 sytuacji, 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 
        Audycja roratnia, emitowana od poniedziałku do piątku o godz. 19.30 - Radio Doxa. 

2. Dzisiaj I Niedziela Adwentu. Zachęcam wszystkich do wysiłku duchowego przez 
uczestnictwo w Roratach (zobacz s. 1) i zachowanie trzeźwości. Pielęgnujmy zwyczaje 
adwentowe, np.: gromadzenie się na modlitwie wokół wieńca adwentowego w domu.  

3. Dzisiaj adoracja Pana Jezusa od godz. 14.30. O godz. 15.00 nieszpory niedzielne.  
4. W tym tygodniu przypadają 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
    Odwiedziny chorych z Komunią św. w czwartek od godz. 8.00. 
5. W piątek wspomnienie św. Barbary. Msza św. w int. górników o godz. 8.00. 
6. Spowiedź św. w tym tygodniu według planu na stronie 2 i 3. 
7. Kolekta:   29 listopada – na potrzeby parafii 
                      6 grudnia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.  
     Zbiórka do puszki: 6 grudnia – na Kościół na Wschodzie   
    „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
8. Biuro parafialne czynne (w zakrystii) w dni powszednie po Mszy św.  
9. Pobłogosławienie medalików dzieci komunijnych będzie odbywało się indywidualnie, po 

wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców. 
10. Pod chórem i w zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne (wspieramy nasz budżet 

parafialny).  Uwaga! Ministranci nie będą roznosić opłatków po domach.  
   Są również do nabycia świece Caritasu: duża - 12 zł, mała - 5 zł.  
   Kupując taką świecę wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  
11. Gdyby ktoś miał do wycięcia choinkę i chciał ją ofiarować do kościoła na Boże  
      Narodzenie, to proszę o informację.  
12. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przygotowali piękny wieniec adwentowy i zad-

bali o przygotowanie kościoła oraz odpowiednią dekorację na Roraty. 
   Podziękowanie za zaangażowanie w minionym tygodniu niech przyjmą:   
    Maria Mnich, Adela Dyga, Waltrauda Wicher, Inga Frank, Irena i Zdzisław Wnuk,  
   Anna Wolska, Werner Fuhl, Bernard Smiatek, Agnieszka i Andrzej Jania, Antoni Wicher, 

Beata Schurpfeil, Gerard i Teresa Wicher, Jan Duczek i Hubert Sznajder.  

Na wesoło: Wśród pielgrzymów przybywających na audiencję papieską znalazła się gru-
pa francuskich spadochroniarzy. Przemówił do nich Jan XXIII:  
– Wy jesteście mistrzami w spadaniu z nieba na ziemię. Ja chciałbym zachęcić was do 
poznania o wiele trudniejszej sztuki: jak wznieść się z ziemi do nieba.  
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 15(16). (Marzanny 1, 5, 7, 9, 21, 27;    2, 8, 26, 28) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
29 – 5 grudnia 17. Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57. 

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

  6 – 12 grudnia 18. Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165 
                      136, 138, 140, 142, 146, 148. 
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Złota myśl tygodnia: „Czuwać to nie dać się przytłoczyć przez ospałość zniechęcenia, 
                                  brak nadziei i rozczarowania”.       (Papież Franciszek) 
                                                                                                              

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  
 

M.: 18.00 – za + męża Mieczysława Kurp. 
I Niedziela Adwentu – 29. XI 2020 r. 

 

             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 
M.: *15.45 – (Msza św. recytowana) – za + Kazimierza Pajora (14).  
 

Poniedziałek (30. XI) – św. Andrzeja, apostoła 
      

         16.00 – 16.25: spowiedź św.  
M.: 16.30 Roraty – za + ks. Ryszarda Michalika.          

          17.30 – 17.55: różaniec i spowiedź św.    

M.: 18.00 Roraty – za + Różę Placzek (od sąsiadów). 
 

Wtorek (1. XII) – dzień powszedni 
 

        16.00 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 Roraty – za + ks. Zygmunta Nabzdyka.         
 

       17.30 – 17.55: różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 Roraty – za ++ Cecylię i Konrada Koch, syna Joachima i ++ z pokrewieństwa. 
 

Środa (2. XII) – dzień powszedni 

          

         6.30 – 6.55: różaniec i spowiedź św.    6.55 – modlitwa do św. Józefa 
M.: *7.00 Roraty - za ++ dziadków Marię i Teodora.       
       

Czwartek (3. XII) – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera      (1. czwartek) 

              

                8.00 – odwiedziny chorych z Komunią św. 
            16.00 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 Roraty – za + ks. Józefa Wojtaska.        

        17.15 – 17.55: spowiedź św. 
        17.15 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezusa)  
        17.15 – 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 int. kapłanów).                                                           

   

            17.55 – modlitwa o powołania kapłańskie i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 Roraty – za ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk,  
          Jadwigę i Konrada Dyga,  brata Norberta, bratową Alicję i ciocię Edeltraudę Dyga. 
 

 

Piątek (4. XII) – św. Barbary, dziewicy i męczennicy    (1. piątek) 
 M.: 8.00 – do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Barbary z podz.  
                  za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla górników - pracowników   

             i emerytów - Zakładów „Górażdże Cement” i „Górażdże Wapno”.  
                  Za ++ pracowników tych Zakładów. 
 

            15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
            16.00 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 Roraty – za + ks. Wiesława Szeląga.         
 

            17.30 – 17.55: różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 Roraty – za ++ rodziców Piotra i Martę Malkusz, Ernesta i Marię Nowak,  
             męża Herberta, rodzeństwo, + Barbarę Jaskólską i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
          

 

Sobota (5. XII) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny       (1. sobota)                 

               6.30 – 6.55: różaniec i spowiedź św.     
M.: *7.00 Roraty – …………………………………………………..………. (intencja wolna). 
 

     Modlitwa i Litania do Niepokalanego Serca Maryi 
 

                                        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 + babcię Barbarę Rygol (od wnuka Heńka). 
 

 
 

II Niedziela Adwentu – 6. XII 2020 r.      
 
 

             7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian. 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

              8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za + brata Marka Hutniczak, ojca Mariana i ++ z rodziny. 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
      

            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + Norberta Urbaniec (od sąsiadów z ul. Marzanny). 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 
 

          14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa (15.00 – różaniec) i błog. sakrament. 
Zmiana tajemnic różańcowych. 

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