
 
 

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 
 

Niedziela Misyjna – Spotkaliśmy Jezusa - więc głosimy! 
 

Słowo Boże: Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28-34 
 

 

Niewidomy żebrak Bartymeusz spod Jerycha, który siedział 
przy drodze, słysząc o przechodzącym Jezusie z Nazaretu głośno 
wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Pan nie pozostał 
głuchy na jego wołanie i przyszedł mu z konkretną pomocą: „Jezus mu 
rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za 
Nim drogą”. Słowa wypowiedziane przez niewidomego z dzisiejszej 

Ewangelii stały się wezwaniem „modlitwy Jezusowej”, zwanej inaczej modlitwą serca albo 
nieustanną modlitwą. Jest to modlitwa na każdy czas. 
Modlitwa serca stanowi proste wołanie o pomoc, o miłosierdzie. Jej praktykowanie 
pomaga przemieniać nasze życie, otwiera nas coraz bardziej na Boga. Nie jest to modlitwa 
przeznaczona tylko dla pobożnych mnichów, ale przede wszystkim dla ludzi świeckich, 
zatopionych w wir codzienności.  

Modlitwę Jezusową możemy praktykować wszędzie: w domu, przy sprzątaniu, w 
kuchni czy w środkach komunikacji miejskiej! Możemy modlić się na spacerze, idąc do 
pracy, szkoły, jadąc samochodem, siedząc w poczekalni u lekarza. Na początku będzie to 
wymagało większego skupienia uwagi, może ogarnie 
nas rozproszenie albo myśli odbiegną zupełnie od 
modlitwy. Trzeba wtedy powrócić spokojnie do wy-
branego wezwania. Z czasem modlitwa w nas się 
utrwali. Wreszcie zauważymy, że bez większego 
wysiłku modlitewne wezwanie przemienia naszą 
codzienność, ofiarując ją Bogu.   

„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”.                                        
                                                   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 Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. 
    Dzisiaj o godz. 15.00, różaniec w int. misji i błogosławieństwo sakramentalne. 
2. Zachęcam do modlitwy różańcowej odmawianej w kościele, lub w gronie rodzinnym.  
   Każdego dnia w październiku można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.       
3. W czwartek i piątek (do wyboru) spotkanie kandydatów do bierzmowania (grupa III i IV). 
4. W ostatni piątek miesiąca nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dzieci i młodzieży:  
       15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy IV, V  i VI) 
       16.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy VII i VIII) 
       17.15 – 17.55: spowiedź św. (młodzież szkół średnich).   
     W ten piątek dzieci i młodzież zapraszam na różaniec o godz. 17.30.     
5. Spowiedź św.: szczegóły na stronach 2 i 3. 
6. Kolekta:  24 października – na cele misyjne, 31 października – na potrzeby parafialne                  
7. „Bóg zapłać” Wam za składane ofiary i wszelką wykonywaną pracę. 
  Szczególne podziękowania dla Anny Wolskiej, Agnieszki i Andrzeja Jania, Alicji Tutak,  
  Beaty Schnurpfeil, Barbary Szefczyk, Barbary Wojtala, Gabrieli Kochanowskiej,  
  Soni Gala, Antoniego Wicher, Huberta Sznajder, Tadeusza Bandzerewicza, Jana Dygi, 
  Bernarda Smiatka, Teresy i Gerarda Wicher, Roberta i Joanny Wancke,  
  Mateusza Skałeckiego, Rity i Adama Ficek.  
8. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2022 r. 
9. Osoby (dysponenci grobów), które nie opłaciły miejsca za grób znajdujący się na na-

szym cmentarzu (opłaty obowiązują od 1 IV 2014 r., obecnie grób pojedynczy:  
25 zł/rok i grób podwójny: 40 zł/rok) proszone są o uiszczenie opłaty.  

10. Od 2 do 7 listopada będą czytane tzw. „wypominki modlitewne”.  
    Będziemy polecać Bogu w modlitwie naszych zmarłych. Kartki, na których należy napi-

sać imiona i nazwiska zmarłych, znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła.  
11. 1 i 7 listopada prosimy o ofiarę na wodę na cmentarzu i wywóz śmieci.  

    Przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zbierać tę ofiarę: 
* 1 listopada, w kościele (po Mszy św.) i przy wejściu na cmentarz (od 14.00 – 15.30)  
* 7 listopada, w kościele (po Mszy św.) 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 24. (Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

  Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
24 – 30 października 25. Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a,70, 72, 76 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.45 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00 

 31 – 06 listopada 26. Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24 
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Złota myśl tygodnia: „Cierpienie jest jak dźwięk dzwonka, który wzywa do modlitwy”. 
(Chiara Lubich) 

 
 

M.: 18.00 – za ++ męża Huberta Sapok, syna Jana, rodziców z obu stron, 2 siostry,    
     brata, ks. Arkadiusza, szwagierki Zofię, Magdalenę, Marię i Klarę oraz szwagrów. 

 

Niedziela Misyjna   – 24 X 2021     
 

            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 
 

 

Poniedziałek (25 X) – dzień powszedni     

       17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za ++ Edytę i Ernesta Pisula, córkę Marię Pracz i dusze w czyśćcu. 
 

 

Wtorek (26 X) – dzień powszedni 

 

       17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne                      
M.: 18.00 – za + babcię Irenę Nowak. 
 

 

Środa (27 X) – dzień powszedni 

                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 (28 X) – śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza           
     

       17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – w int. Hildegardy Nowickiej (z ok. 85. r. ślubu) z podz. za o. łaski,  
                  z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.    (Te Deum) 
                  Za + męża Ryszarda Nowickiego.  

Spotkanie kandydatów do bierzmowania (grupa III i IV).     
 

 

 

Piątek (29 X) – dzień powszedni       

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja do 15.30      
       15.45 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy IV, V i VI) 
        16.30 – nabożeństwo pokutne i spowiedź św. (klasy VII i VIII) 
        17.15 – 17.55: spowiedź św. młodzież szkół śr.               
        17.00 – 17.25: spowiedź św.       17.30 – różaniec 
M.: 18.00 – ………………………………………………………….... (intencja wolna). 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania (grupa III i IV). 
 

 

Sobota (30 X) – dzień powszedni 
 

   7.00 – 7.25: spowiedź św.  7.30 – różaniec  
M.: 8.00 – za parafian.  

 
 

                    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 ojca i dziadka Engelberta Dyla, ++ rodziców, opiekunów  
                  i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

Przejście na czas zimowy 
 

XXXI Niedziela Zwykła – 31 X 2021   

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

 

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – …………………………………………………………..… (intencja wolna). 
 
   

           10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ rodziców Horsta i Łucję Niedziela, brata Waldemara,  
                  mamę Martę Grzywaczyk. 
 

      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne 
 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: Kapłan sprawuje Najświętszą Ofiarę „in persona Chri-
sti” – to znaczy więcej niż „w imieniu” czy „w zastępstwie” Chrystusa. „In persona” to znaczy: 
w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z Prawdziwym i Wiecznym Kapłanem, który 
Sam tylko Jeden jest prawdziwym i prawowitym Podmiotem i Sprawcą tej swojej Ofiary –  
i przez nikogo właściwie nie może być w jej spełnianiu wyręczony.   św. Jan Paweł II 
 
 

Na wesoło:  Ksiądz katecheta do dzieci:    - Co robimy kiedy jest post?    
                                - Komentujemy i dajemy lajka! 
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