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

 

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 
 

II Niedziela Adwentu – „Syn Boży przychodzi w każdej Eucharystii” 
 

 Słowo Boże: Iz 40,1-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8 

 

„Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygo-
tuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 
Panu, Jemu prostujcie ścieżki”. 
Którędy ma przyjść do mnie Chrystus? Przez moje emocje, nad 
którymi nieraz nie panuję? Przez moje myśli pełne pytań? Przez 
moją rozpędzoną codzienność? Przez moje relacje z bliskimi, 

którym daleko do doskonałości? Gdzie we mnie jest droga dla Pana? (…).  
Remont moich dróg zaczyna się od mojej wier-
ności. Mieszczą się w niej cnoty, czyli konkretne 
postawy pielęgnowania tego, co dobre. W ad-
wencie, spośród nich, na pierwszy plan wysuwa-
ją się: cierpliwość, pokora i posłuszeństwo. Gdy 
spotka się z nimi łaska przychodzącego Chry-
stusa, to życie zaczyna „smakować”, bo zostało 
urządzone według „przepisu” Boga. 
 

Ogłoszenia duszpasterskie: 
 

1. Jak wziąć udział w niedzielnej Mszy św. w naszym kościele? 
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 
        Audycja roratnia, emitowana od poniedziałku do piątku o godz. 19.30 - Radio Doxa. 

2.  Osoby, które z przyczyn obiektywnych nie będą w kościele na Mszy św., niech posta-
rają się uczestniczyć pobożnie i godnie w liturgii transmitowanej w Radio, TV i In-
ternecie. W tym wyjątkowym czasie jest to konieczne dla życia duchowego. Niech to 
niedzielne spotkanie z Jezusem, owocuje w waszym życiu pokojem serca  
i wzmacnia nadzieję na przyszłośc. 

3. Dzisiaj, w II Niedzielę Adwentu, obchodzimy 21. Dzień modlitwy i pomocy material-
nej Kościołowi na Wschodzie. 

4. 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.  

5. Dzisiaj adoracja Pana Jezusa od godz. 14.30 do 15.30.  
    O godz. 15.00 różaniec i zmiana tajemnic różańcowych.  
6. We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  
    Msze św. o godz. 16.30 i 18.00. O g. 17.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. 
7. 12 grudnia (sobota) pomiędzy godz. 14.00 – 16.00 będzie roznoszona tradycyjna kola-

cja adwentowo-wigilijna dla seniorów, którzy zawsze brali udział w tym spotkaniu. 
8. Spowiedź św. w tym tygodniu według planu na stronie 2 i 3. 
9. Kolekta:  6 grudnia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.  
                  13 grudnia – na potrzeby parafii  
    Zbiórka do puszki: 6 grudnia – na pomoc Kościołowi na Wschodzie   
    „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
10. Biuro parafialne czynne (w zakrystii) w dni powszednie po Mszy św.  
11. 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.  
12. Gdyby ktoś miał do wycięcia choinkę i chciał ją ofiarować do kościoła na Boże  
      Narodzenie, to proszę o informację.  
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 17.  (Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

  6 – 12 grudnia 18. Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165 
                      136, 138, 140, 142, 146, 148. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.45 i w sobotę (8.45 – 10.00) 
 

13 – 19 grudnia 19. 
(20-21) 

Krapkowicka 128, 134, 154 
Kamienna  1, 6.        Wapienna 1, 6. 
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Złota myśl tygodnia: „Czcij świętą prostotę, a nie bezład bogaty w słowa!” 
                                                                                                                  (św. Hieronim)                                                                                               
M.: 18.00 – za + babcię Barbarę Rygol (od wnuka Heńka). 
 

II Niedziela Adwentu – 6. XII 2020 r.      
 
 

           *6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 
            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 (15). 
 

 

Poniedziałek (7. XII) – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła   
      

         16.00 – 16.25: spowiedź św.  
M.: 16.30 Roraty – za ++ Klarę i Alfonsa Seget (od rodziny Tkocz).         

          17.30 – 17.55: różaniec i spowiedź św.    

M.: 18.00 Roraty – za + żonę i matkę Marię Emerling. 
Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem 

 

 

Wtorek (8. XII) – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny  
 

        16.00 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 Roraty – w int. Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi  
                               oraz ich rodzin.    

       *17.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 
M.: 18.00 Roraty – w int. Róży Różańcowej Anny Wolskiej. 

                                                Za ++ członków tej Róży.           
 

 

Środa (9. XII) – dzień powszedni 

          

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

 

Na wesoło: Umarł producent broni i poszedł do nieba. 
   - Witaj dobry człowieku. Czy zrobiłeś w życiu coś złego? - pyta Pan Bóg 
   - Broń Boże  

Czwartek (10. XII) – dzień powszedni       

              

            16.00 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 Roraty – za ++ rodziców Elżbietę i Józefa Jasik, Hildegardę i Huberta Stach. 
        17.30 – 17.55: różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 Roraty – za ++ rodziców Bronisławę i Karola Fuhl, Paulinę i Józefa Jagusz. 

18.45 - spotkanie z kandydatami do bierzmowania – Grupa III (klasa VIII) 
 

 

Piątek (11. XII) – dzień powszedni       
 

            15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
            16.00 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 Roraty – za + Różę Placzek (od sąsiadów). 

Spotkanie z dziećmi komunijnymi - Grupa I 
 

            17.30 – 17.55: różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 Roraty – za + Elżbietę Kowolik, jej ++ rodziców i brata. 

Spotkanie z dziećmi komunijnymi – Grupa II 
          

 

Sobota (12. XII) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe        

               6.30 – 6.55: różaniec i spowiedź św.     
M.: *7.00 Roraty – za + Kazimierza Pajora (16).  
 
 

                                        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 + męża Jerzego Hamerla. 
 

 
 

III Niedziela Adwentu (Gaudete) – 13. XII 2020 r.    
                               odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
 
 

             7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za + męża ojca dziadka pradziadka Norberta Urbaniec  
                                                                                (w 30 dzień po śmierci). 
 

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

            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ rodziców Stefana i Małgorzatę Stanowskich, Agnieszkę i Waltra  

      Nocon, syna Arkadiusza, ciocie Emmę Lipka, Pelagię i Hildegardę Lepich. 
 

Błogosławieństwo rocznego dziecka: Alicja Nocon 
 

 

          14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
                                 (o godz. 15.00 i 15.30: udzielanie Komunii św.)  
 

M.: *15.45 – (Msza św. recytowana) – za + Kazimierza Pajora (17). 
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