
Biuro Parafialne: 
 

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

Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
   Fundusz inwestycyjny: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113 

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 
 

XXVIII Niedziela Zwykła –  Chrześcijanin zawsze świętuje niedzielę 
 

Słowo Boże: Mdr 7,7-11; Hbr 4,12n; Mk 10,17-30 
 

Rada ewangelicznego ubóstwa dotyczy wszystkich ochrzczonych. 
Mają oni naśladować Mistrza, czyli, odwzorowywać swoim życiem te 
rysy doskonałości moralnej, które posiada Jezus. Taka postawa ukazuje 
bowiem prawdziwość naszego chrześcijaństwa na drodze do dojrzałości 
i zjednoczenia z Bogiem. Rady ewangeliczne są  zaproszeniem do 
rozwijania doskonałości miłości. (…).  

Jezus, który „dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić”. ma 
stanowić dla nas stały punkt odniesienia w osiąganiu świętości. Być ubogim to być wolnym 
od ulegania powabom świata, które nie dają człowiekowi prawdziwego szczęścia. Do tego, 
by być wolnym, jest potrzebne zacieśnianie więzi z Jezusem, rozeznanie w świetle słowa 
Bożego oraz karmienie się Bożym miłosierdziem i Eucharystią.      ks. Leszek Smoliński 

 

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. Dzisiaj XXI Dzień Papieski, obchodzony pod hasłem «Nie lękajcie się!».
Modlitewnie i materialnie wspieramy Dzieło Nowego Tysiąclecia, które funduje stypendia
dla młodzieży. O godz. 15.00, różaniec.

2. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie rodziców
kandydatów do bierzmowania

      (wszystkie grupy: klasy VI – I śr.). 
3. We wtorek po Mszy św. spotkanie Parafialnej Rady

Duszpasterskiej (rozpoczniemy w kościele).
4. W Biurze Parafialnym przyjmowane są

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. 
5. Zachęcam do modlitwy różańcowej odmawianej w kościele, lub w gronie rodzinnym.

Każdego dnia w październiku można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

6. W środę Dzień fatimski. Od godz. 17.00 – spowiedź św., o 17.30 – różaniec fatimski,
o 18.00 – Msza św. i procesja ze świecami.

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.       
8. Młodzież (szczególnie kandydatów do bierzmowania) zapraszam na Dekanalne czuwa-

nie. Rozpocznie się ono w piątek o 19.30 w naszym kościele, a zakończy ok. 21.30
w kościele NSPJ w Gogolinie. Będzie czas na modlitwę w drodze i w kościele - przed
Najświętszym Sakramentem. Będzie spowiedź św. i doświadczenie wspólnoty. Dla kan-
dydatów, będzie to kolejny etap przygotowania się do bierzmowania.

9. Spowiedź św.: szczegóły na stronach 2 i 3.
10. Kolekta:  10 i 17 października – na potrzeby parafialne

Zbiórka do puszki: 10 października – na Fundację Nowego Tysiąclecia (stypendia)
11. „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary i każdą wykonaną społecznie pracę.
 

 

12. Diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego odbędą się w niedzielę 17 paździer-
nika 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.

 

13. Zachęcam do wstąpienia do wspólnoty Bractwa św. Józefa. Aby to uczynić, zaintere-
sowana osoba powinna wypełnić deklarację dostępną na stronie internetowej
www.bractwoswietegojozefa.pl.
Przyjęcia do Bractwa dokona Ksiądz Biskup 31 października 2021 r. w Jemielnicy.

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Sacrum” Mszy świętej nie jest przeto „sakralizacją” 
czyli dodatkiem ludzkim do czynności Chrystusa w wieczerniku, jako że Ostatnia Wiecze-
rza w Wielki Czwartek była obrzędem świętym, liturgią pierwotną i konstytutywną, w której 
Chrystus, gotowy umrzeć za nas, sam celebrował sakramentalnie tajemnicę swojej Męki 
i Zmartwychwstania, która jest sercem każdej Mszy świętej.      św. Jan Paweł II 
 

 

Na wesoło:   - Co tam ksiądz mówił na kazaniu? – pyta ojciec syna po powrocie z kościoła. 
- Mówił, że rodzice nie powinni pytać o to swoich dzieci, tylko sami mają chodzić

na Mszę św.
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10 X 2021 Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima  
w Gogolinie - Karłubcu

Dziękuję osobom z Rejonu 22. (Kamienna 3a, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
  10 – 16 października 23. Kamienna 12, 16, 20, 22, 26, 30. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.45 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00. 

17 – 23 października 24. Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50. 
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Złota myśl tygodnia: „Nie musisz wszystkiego rozumieć,  wystarczy, że wszystko, 
        co Bóg daje, kochasz”.       (bł. Kardynał Stefan Wyszyński) 

 

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 

 

Poniedziałek (11 X) – św. Jana XXIII, papieża 

 17.00 – 17.25: spowiedź św. 
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za + Jana Rypalla (od mieszkańców ul. Kasztanowej i ul. Wierzbowej). 
 

Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania (kl. VI – I śr.) 
 

Wtorek (12 X) – dzień powszedni 

 

      17.00 – 17.25: spowiedź św. 
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne         
M.: 18.00 – za ++ ojca Manfreda Barcz, mamę Marię oraz synową Bernadetę Barcz. 
 

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (na zakończenie kadencji) 
 

Środa (13 X) – bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.  
 7.00 – 7.25: spowiedź św. 

         7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (2 - od Jolanty i Henryka). 

    

         Dzień fatimski:   
     17.00 – 17.25: spowiedź św.     17.30 – różaniec fatimski 
     18.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:  
1. O pokój na świecie.
2. Za chorych i cierpiących.
3. W intencjach przez was podanych (napisanych na kartce)……… . 

Po Mszy św. procesja ze świecami  i błog. sakramentalne.

Czwartek (14 X) – św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy         
     

 17.00 – 17.25: spowiedź św. 
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za + Józefa Makiola (od sąsiadów i mieszkańców ul. Górnej). 
 

 

Piątek (15 X) – św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła       

 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
 16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
 16.30 – różaniec z udziałem dzieci (część III - bolesna)  
 17.00 – 17.25: spowiedź św. 

      17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za + męża Henryka Wistuba, ++ rodziców Józefa i Jadwigę Wistuba    

    oraz rodziców Stefanię i Franciszka Grabelus. 
       19.30 – ok. 21.30: Dekanalne spotkanie młodzieży 
      Rozpoczęcie w naszym kościele, droga – camino w kierunku centrum Gogolina, 

    zakończenie w kościele NSPJ w Gogolinie. 
 

Sobota (16 X) – św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska 
 

       7.00 – 7.25: spowiedź św.          7.30 – różaniec 
M.: 8.00 – za + Ryszarda Wicher i ++ z rodziny (od siostry Gertrud). 

 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 + rodziców Barbarę i Wiktora Rigol, Annę i Ludwika Herok, 

 ojca Edwarda Herok, synów Waldemara i Józefa, Ritę i Huberta Malkusz, 
 Winfryda Brysz i ++ z pokrewieństwa. 

XXIX Niedziela Zwykła – 17 X 2021 
                

        7.00 – 7.25: spowiedź św.    7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian.                       

        8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za ++ rodziców Stefana i Jadwigę Chrobok, ojca Konrada Sowa, 

     3 siostry, brata, 2 szwagrów ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcu c. 
 

          10.00 – 10.25: spowiedź św.  10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M: 10.30 – w int. Teodora Pandel (z ok. 70 urodzin) z podz. za o. łaski  

     z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   (Te Deum) 
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