
 
 

Biuro Parafialne: 
 
 

poniedziałek: po Mszy św. 
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 
 

XXIX Niedziela Zwykła – Chrystus przez swoje uniżenie  
                            dał ludziom wzór do naśladowania 

 

Słowo Boże: Iz 53,10n; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45 
 

Nie uciekniemy dziś przed podwójnym pytaniem. Najpierw 
warto zapytać samego siebie: czy inni, patrząc na moje życie, mogą 
zobaczyć w nim odbicie Chrystusa-Sługi, czy raczej widzą tylko 
kogoś nieustannie zatroskanego o własną pozycję i własne sprawy, 
ciągle oburzonego na drugich, szczelnie zamkniętego w swoim 
mikroświecie? I dalej: co można zobaczyć, patrząc na życie na-
szych kościelnych wspólnot: Chrystusa pochylonego w służbie 

najsłabszym, czy zatroskanie o wizerunek instytucji, walkę o zwycięstwo takiej czy innej 
opcji duszpasterskiej, a nawet politycznej? 

Napięcia i spory między uczniami Chrystusa nie są niczym nowym, co dzisiejsza 
Ewangelia dobitnie ilustruje. Być może jednak obecnie są one jeszcze bardziej gorszące, 
bo przecież misja Chrystusa już się dopełniła. Otrzymaliśmy już Ducha Świętego. Jego 
tchnienie może nas doprowadzić do wspólnego rozpoznania woli Bożej. Jak Go słuchamy? 
Jak wygląda w naszych wspólnotach rozmowa o tym, co dziś Duch Boży mówi do Kościo-
ła? Na ile potrafimy odwrócić wzrok od własnych spraw i dostrzec drugich, z ich potrzebami 
i doświadczeniami? 

Nie powinniśmy uciekać od tych pytań, jeśli 
chcemy, by Kościół – od małych wspólnot wewnątrz 
parafii, poprzez same parafie i diecezje, aż po jego wy-
miar powszechny – podążał drogami wskazanymi przez 
Ducha Świętego.  

 

Fragment listu pasterskiego w związku  
z  XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów 

 

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 o godz. 15.00, różaniec i błogosławieństwo sakramentalne. 
2. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2022 r. 
3. Zachęcam do modlitwy różańcowej odmawianej w kościele, lub w gronie rodzinnym.  
   Każdego dnia w październiku można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.       
4. 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.   
                      Młodzież zapraszam na różaniec w każdy dzień tygodnia.     
5. Spowiedź św.: szczegóły na stronach 2 i 3. 
6. Kolekta:  17 października – na potrzeby parafialne 
                    24 października – na cele misyjne          
7. W zeszłą niedzielę na Fundację Nowego Tysiąclecia (stypendia) zebrano 971 zł.  
    „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary i każdą wykonaną społecznie pracę. 
 
 
 

8. Diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego odbędą się dzisiaj 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. 

9. Zachęcam do wstąpienia do wspólnoty Bractwa św. Józefa. 
  

    Aby to zrobić, zainteresowana 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: Nasze Msze święte, wypływające z tej liturgii, przy-
oblekają się, w rzeczy samej, we własny całkowity kształt liturgiczny, który, chociaż zróżni-
cowany w zależności od obrządków, pozostaje istotowo ten sam. „Sacrum” Mszy świętej 
jest świętością ustanowioną przez Niego. Słowa i czynności każdego Kapłana, którym 
odpowiada świadome i czynne uczestnictwo całego zgromadzenia eucharystycznego, są 
echem tego, co miało miejsce w Wielki Czwartek.    św. Jan Paweł II 
 
 

Na wesoło:  Jasiu poszedł z babcią do kościoła. Babcia modli się: 
   - Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. 
  A Jasiu: - Babci wina, babci wina, babci bardzo wielka wina. 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 23. (Kamienna 12, 16, 20, 22, 26, 30) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

  Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
17 – 23 października 24. Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50. 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.45 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00. 

  24 – 30 października 25. Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a,70, 72, 76. 
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Złota myśl tygodnia: „Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego · 
smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość”.       (św. Jan Bosko) 
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)   
     15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne 
 

 

Poniedziałek (18 X) – św. Łukasza, Ewangelisty        

            16.30 – 17.00: spowiedź św.  
            17.00 – nabożeństwo ku czci św. Józefa  
                         w intencji kapłanów i osób konsekrowanych 

            17.15 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu  
            17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Małgorzatę i Reinholda Nowak i ++ z pokrewieństwa.  
 

 

Wtorek (19 X) – dzień powszedni 

 

       17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne                      
M.: 18.00 – w int. Rolanda, z podz. za o. łaski, 
                 z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
 

 

Środa (20 X) – św. Jana Kantego, prezbitera.    

                7.00 – 7.25: spowiedź św. 
                7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (3 - od Lidii i Grzegorza Grzegorzek).      

             

 

  Czwartek (21 X) – dzień powszedni                        
     

       17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – …………………………….……………………………….. (intencja wolna) 
 

 

Piątek (22 X) – św. Jana Pawła II, papieża       

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia     16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
       16.30 – różaniec z udziałem dzieci (część IV - chwalebna)  
        17.00 – 17.25: spowiedź św.       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za + męża ojca Józefa Kulik, rodziców i teściów oraz ++ z pokrew. 

 

 

Sobota (23 X) – dzień ku czci św. o. Pio  
 

   7.00 – 7.25: spowiedź św.  7.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio    
M.: 8.00 (w int. zbiorowych): 
  1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc. 
  2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, 
     ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula,  
     s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch. 

  3) w intencji dobrodziejów, którzy wspierali budowę Domu Parafialnego 
  4) w intencji pracujących za granicą         5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
  6) w intencji chorych parafian                   7) o pokój na świecie  
  8) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
  9) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
10) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
11) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
12) za ++ męża Herberta Thomas, rodziców Jana i Marię Wojtala, teściów i dziadków 
      oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
13) w intencjach podanych przez was i napisanych na karteczkach.    

 

                    16.30 – różaniec 
       17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa        17.00 – 17.30: Spowiedź św.   
       17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia   17.45 – wpraw. do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za ++ męża Huberta Sapko, syna Jana, rodziców z obu stron, 2 siostry, 
· brata, ks. Arkadiusza, szwagierki Zofię, Magdalenę, Marię i Klarę oraz szwagra. 
 

 

XXX Niedziela Zwykła – 24 X 2021 Niedziela Misyjna                    
            7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – za ++ Łucję i Eryka Gebauer (od rodziny Krzeszowiak)  

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za ++ rodziców Franciszka i Elżbietę Remus, braci Ryszarda i Henryka, · 

teściów, szwagrów z rodziny Rybczyńskich. 
   

           10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ rodziców Małgorzatę i Norberta Marcinek, matkę Stanisławę 

                i ++ z pokrewieństwa.  
      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne 
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