
Biuro Parafialne: 
 

poniedziałek: po Mszy św. 
wtorek: 16.30 – 17.00 
czwartek: 16.30 – 17.00 
sobota: po Mszy św. rano 
 

Biuro Parafialne: 47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 98 
Telefon.:  77 466 66 72, 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 
 

XXVII Niedziela Zwykła –  Życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości 
 

Słowo Boże: Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16 
 

„Tylko osobiste spotkanie z Jezusem, przeżyte we 
wspólnocie wierzących, może dać nam pokój w najtrudniejszych 
sytuacjach życiowych. Dlatego tak ważna jest Eucharystia  
i adoracja Najświętszego Sakramentu. Wtedy padając na kola-
na, niczym Jezus w Ogrójcu, szukamy siły by powstać i podjąć 
nasz osobisty krzyż. W ten sposób cierpienie przestaje przesła-
niać nam Boga, ale staje się znakiem Jego szczególnej obecno-
ści i wezwaniem do naśladowania Chrystusa”. 

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. Już po raz czwarty pierwsza niedziela października jest obchodzona jako Niedziela  
św. Franciszka pod hasłem: «Niech cała ziemia błogosławi Pana». Inicjatywa odbywa się 
pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski i ma na celu przypomnienie postaci  
św. Franciszka jako patrona chrześcijańskiej ekologii, który szczególną troską otoczył Boże 
stworzenie. Dzień ten jest czasem modlitwy za świat i o rozwój ekologicznego stylu życia.  

Na wesoło: Sierżant zebrał kompanię wojskową. 
 - Kto chce pojechać na wykopki ziemniaków? Zgłosiło się dwóch.  
Sierżant skomentował: - Świetnie. Dwóch pojedzie autem, a reszta pójdzie piechotą. 

2. Dzisiaj o godz. 15.00, różaniec z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin.  
    Po nabożeństwie spotkanie z rodzicami. 
3. W Biurze Parafialnym przyjmowane będą 
    intencje Mszy św. na 2022 r.: 
     - do 16 października  - intencje rocznicowe  
        i jubileuszowe (najbardziej uroczysta Msza św.,      
        to niedzielna suma o godz. 10.30) 
       - po 17 października - wszystkie inne intencje. 
4. Zachęcam do modlitwy różańcowej odmawianej w kościele, lub w gronie rodzinnym.  
   Każdego dnia w październiku można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.       
5. Młodzież (szczególnie kandydatów do bierzmowania) zapraszam na różaniec w czwartek  
     lub w piątek o godz. 17.30. 
6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania (klasy VIII i I śr.) w czwartek lub w piątek  
    od godz. 18.45 – 19.30. Proszę wybrać jeden w/w dni.  
7. W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja do godz. 15.30. 
    16.00 – katecheza dzieci komunijnych.  
    16.30 – różaniec z udziałem dzieci.      17.30 – różaniec z udziałem młodzieży 
8. Spowiedź św.: szczegóły na stronach 2 i 3. 
9. Kolekta:  3 października – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.                   
                 10 października – na potrzeby parafialne. 
      Zbiórka do puszki: 10 października – na Fundację Nowego Tysiąclecia (stypendia) 
10.  „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary i „dobre działanie”. 
11. 11 października (poniedziałek) po Mszy św. spotkanie rodziców kandydatów do bierzmo-

wania (wszystkie grupy: klasy VI – I śr.). 
12. 12 października (wtorek) po Mszy św. spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
 
 
 
 

 

XXI Dzień Papieski będzie obchodzony w niedzielę 10 października 2021 roku pod hasłem 
«Nie lękajcie się!». Tego dnia odbędzie się tradycyjna zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
   

Diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego odbędą się w niedzielę 17 października  
o godz. 17.00 w Bazylice na Górze św. Anny. Po Mszy św., uczestnicy procesyjnie udadzą 
się na pobliski cmentarz do symbolicznego Grobu Dziecka Utraconego.  
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 19. (20-21) (Krapkowicka 128, 134, 154; Kamienna  1, 6; 
     Wapienna 1, 6) za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

  Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
3 – 9 października 22. Kamienna 3a, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.45 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00. 
  10 – 16 października  23. Kamienna 12, 16, 20, 22, 26, 30. 

Badanie statystyczne 
26.09.2021 

Obecni w kościele Komunia św. 
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

Sobota 18.00   34 41 10 21 
Niedziela   7.30   32  46 15 27 
Niedziela   9.00   22  39   9 19 
Niedziela 10.30   52  71 22 33 

Razem 
140 197 56 100 

337 156 
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Złota myśl tygodnia: „Modlitwa uwielbienia przynosi więcej radości i mocy,  
                                  niż modlitwa błagalna”.                       (bł. Kardynał Stefan Wyszyński) 
 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudala, brata Teodora,  
                 ++ z pokrewieństwa Chudala, Wojtala, Lazar i Anitę Nichtke. 

 

XXVII Niedziela Zwykła – 3 X 2021                             

                           6.50 – godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
     7.00 – 7.25: spowiedź św.    7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu                                                                   

          8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za ++ ojców Mieczysława Wolskiego i Romana Burdę,  
              Dorotę Żurek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu          
   

 

           10.00 – 10.25: spowiedź św.  10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. Izabeli Tkocz (z ok. 40 r. ur.) z podz. za o. łaski  
                 z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.    

 Adoracja Najświętszego Sakramentu          
 

     15.00 – różaniec (z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin) i błog. sakr.     
 

 

Poniedziałek (4 X) – św. Franciszka z Asyżu 
 

      17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za + mamę babcię Mariannę Gebauer (w miesiąc po śmierci)  
                   i za ++ z rodziny. 
 

 

Wtorek (5 X) – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy 

 

       17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne                      
M.: 18.00 – za + męża ojca dziadka Jerzego Feliks, ++ rodziców i teściów, 2 siostry,   
                 3 braci, 3 szwagrów i szwagrówki, siostrzeńca Norberta i jego żonę Alicję. 
 

 

Środa (6 X) – dzień powszedni 
 

       7.00 – 7.25: spowiedź św. 
       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – w int. Rolanda, z podz. za o. łaski, 
                 z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
 
 

 

 

Czwartek (7 X) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej                         
     

       17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec z udziałem młodzieży i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – w int. Żywego Różańca z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  
                   oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  
                   Za ++ członkinie wspólnoty.  

18.45 – 19.30: spotkanie kandydatów do bierzmowania (klasy VIII i I śr.) 
 

Piątek (8 X) – dzień powszedni       

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
       16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
      16.30 – różaniec z udziałem dzieci (część II - światła)  
       17.00 – 17.25: spowiedź św. 
     17.30 – różaniec z udziałem młodzieży i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za + męża ojca Herberta Wicher, ++ rodziców, teściów,  
                   z pokrewieństwa Waloszek i Wicher oraz Martę Mispel. 

18.45 – 19.30: spotkanie kandydatów do bierzmowania (klasy VIII i I śr.) 
 

 

Sobota (9 X) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
 

       7.00 – 7.25: spowiedź św.          7.30 – różaniec 
M.: 8.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (1 - od Artura Szydłowskiego). 
 

                    16.30 – różaniec 
       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 Bernarda Gabrielczyk, ++ rodziców, teściów,  
                  ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 

XXVIII Niedziela Zwykła – 10 X 2021          Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
                
 

            7.00 – 7.25: spowiedź św.    7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – za + Łucję i Eryka Gebauer (od syna Andrzeja z rodziną).                                                          

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – w int. Adama i Rity Ficek (z ok. rocznicy ślubu) z podz. za o. łaski  
                 z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
   

 

           10.00 – 10.25: spowiedź św.  10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + Manfreda Sapok, ++ jego rodziców Otylię i Alfreda  
                  oraz dziadków Karola i Marię Suszka. 
 

     15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne 
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