
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 
 

III Niedziela Adwentu – „Jezus Chrystus jest źródłem radości chrześcijanina” 
 

 Słowo Boże: Iz 61,1-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-20 

 
 
 

 

Wielkość św. Jana Chrzciciela wynika przede wszystkim z jego 
szczególnej relacji do Boga, a zwłaszcza do Jezusa Chrystusa. 
Jan jest bardzo wyrazistym świadkiem tego, co w człowieku (i z 
człowiekiem) potrafi dokonać Bóg. W języku hebrajskim imię Jan 
oznacza „Bóg jest łaskawy”. Niektórzy tłumaczą „Bóg się zmiło-
wał”. I w jednym, i w drugim wypadku chodzi o to samo: gdyby nie 

Bóg, Jan nie byłby tym Janem, wielkim i świętym. Przypomina się tu wyznanie francuskie-
go pisarza Alberta Camusa: „Czy można być świętym bez Boga? To jedyny konkretny 
problem, który mnie dziś zajmuje”. Dla Camusa już samo istnienie Boga było problema-
tyczne, stąd tak trudno mu było uwierzyć w prawdziwą świętość człowieka. Dla pierw-
szych chrześcijan oczywiste było nie tylko to, że Bóg istnieje, ale również to, że Bóg jest 
łaskawy i miłosierny, że uzdrawia i zbawia, że jest wierny swoim obietnicom, że to sam 
Bóg przychodzi, aby nam pomóc zło dobrem zwyciężać. Jako pierwszy ogłosił to, a potem 
życiem swoim dowiódł „człowiek posłany od Boga” - św. Jan Chrzciciel. 

Gdy dzisiaj wsłuchujemy się w ten adwentowy 
„głos wołającego na pustyni”, głos wzmocniony 
doświadczeniem dwóch tysięcy lat chrześcijań-
stwa, lepiej rozumiemy, że gdy Bóg przychodzi, 
nie można żyć po staremu. I dopóki nie będzie-
my unikać „wszystkiego, co ma choćby pozór 
zła”, ciągle będą kłopoty z powtórnym przyj-
ściem Chrystusa.        ks. Antoni Dunajski 

Ogłoszenia duszpasterskie: 
 

1. Jak wziąć udział w niedzielnej Mszy św. w naszym kościele? 
Po wejściu do kościoła, należy wziąć ze stolika „wejściówkę” i zająć jedno ze wskaza-
nych miejsc. Jeżeli już nie będzie „wejściówek”, 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 

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 Internecie. Niech ta duchowa jedność z Jezusem i Kościołem wzmocni naszą wiarę, 
podtrzyma nadzieję i rozpali miłość. 

3. Zachęcam wszystkich do wysiłku duchowego w Adwencie przez uczestnictwo w Rora-
tach (zobacz s. 1), zachowanie trzeźwości, gromadzenie się na modlitwie wokół wieńca 
adwentowego w domu i spełnianie powziętych postanowień adwentowych.  

4. Dzisiaj adoracja Pana Jezusa od godz. 14.30 do 15.30.  
    O godz. 15.00 i 15.30 będzie udzielana Komunia św. 
5. W czwartek o godz. 18.45 spotkanie kandydatów do bierzmowania Grupa I i Grupa II. 
6. W piątek o 17.15 spotkanie dzieci komunijnych. 
7. Spowiedź św. w tym tygodniu według planu na stronie 2 i 3. 
8. Kolekta: 13 i 20 grudnia – na potrzeby parafii.  
    „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
9. Biuro parafialne czynne (w zakrystii) w dni powszednie po Mszy św. lub spotkaniu. 
10. Pod chórem i w zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne (wspieramy nasz budżet 

parafialny).  Uwaga! Ministranci nie będą roznosić opłatków po domach.  
11. Gdyby ktoś miał do wycięcia choinkę i chciał ją ofiarować do kościoła na Boże  
      Narodzenie, to proszę o informację.  
12. Planowana praca przy stawianiu choinek i budowaniu stajenki:   
    21 grudnia (poniedziałek) i 23 grudnia (środa) - od godz. 8.00. Serdecznie zapraszam. 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 18. (Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165 
                      136, 138, 140, 142, 146, 148.) 

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

13 – 19 grudnia 19. 
(20-21) 

Krapkowicka 128, 134, 154 
Kamienna  1, 6.        Wapienna 1, 6. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.45 i w sobotę (8.45 – 10.00) 
 20 – 26 grudnia 22. Kamienna 3a, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19. 
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Złota myśl tygodnia: „Modlitwa jest zawsze potężna, bo przyciąga moc Boga,  
                                  a Moc Boga zawsze daje życie”.    (papież Franciszek)                                                                                               
 

M.: 18.00 – za + męża Jerzego Hamerla. 
 

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

            7.00 - różaniec i spowiedź św.   
            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. 
      

          10.00 - spowiedź św.  
         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). 
 

 

Poniedziałek (14. XII) – św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła   
      

         16.00 - spowiedź św.  
M.: 16.30 Roraty – za + Kazimierza Pajora (18).         

         17.30 - różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 Roraty – …………………………………………………………… (intencja wolna). 
 

 

Wtorek (15. XII) – dzień powszedni 
 

 M.: *7.00 – Msza św. pogrzebowa za + Alfreda Torka. 
 

            16.00 - spowiedź św. 
M.: 16.30 Roraty – za + ks. Adama Szubkę.    

           17.30 - różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 Roraty – za + Różę Placzek (od chórzystów). 
 

 

Środa (16. XII) – dzień powszedni 

          

         6.30 - różaniec i spowiedź św.    6.55 – modlitwa do św. Józefa 
M.: *7.00 Roraty – za + Kazimierza Pajora (19).       
       

 

Na wesoło: - Kochanie, idę na 5 minut do Krysi - mówi żona do męża - tylko nie zapomnij  
                       mieszać bigosu co pół godziny. 

Rozpoczyna się 2. część Adwentu mająca rys  
bożonarodzeniowy – bezpośrednie przygotowanie  

do świętowania Bożego Narodzenia. 
 

 

Czwartek (17. XII) – dzień powszedni       

              

            16.00 - spowiedź św. 
M.: 16.30 Roraty – ……….........……. (intencja wolna). 
 

           17.30 - różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 Roraty – za + Marię Małkusz                                                     
                                                         (w 30 dzień po śmierci). 

18.45 - spotkanie z kandydatami do bierzmowania  
– Grupa  I (klasa VI) i Grupa II (klasa VII) 

 

Piątek (18. XII) – dzień powszedni       
 

 15.00 – 15.30: koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja  
            16.00 - spowiedź św. 
M.: 16.30 Roraty – za + Jana Wójcik, ++ z pokrewieństwa Wójcik i Jaszkowic. 

Spotkanie z dziećmi komunijnymi 
            17.30 - różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 Roraty – za ++ Erykę i Alfreda Werner i ++ ich rodziców. 
          

Sobota (19. XII) – dzień powszedni        

               6.30 - różaniec i spowiedź św.     
M.: *7.00 Roraty – za + Dariusza Przyłas.  
 

                                        17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa      *16.00 – 17.30: spowiedź św.   
                  17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia                
             17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Jerzego Feliks (w 26. r. śmierci). 
 

 

IV Niedziela Adwentu – 20. XII 2020 r.                              
 

            7.00 - różaniec i spowiedź św.   
            7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za + męża Mieczysława Kurp (w 3. r. śm.) i + córkę Agnieszkę Sówka. 
 

              8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za + Różę Placzek (w 30 dzień po śmierci). 
      

           10.00 - spowiedź św.  
           10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + męża ojca i dziadka Gabriela Huberta Małek (w 8. r. śmierci) 
            

          14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
                                 (o godz. 15.00 i 15.30: udzielanie Komunii św.)  
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M.: *15.45 – (Msza św. recytowana) – za zmarłych i żyjących parafian. 
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