
Biuro Parafialne: 
 

poniedziałek: 16.30 – 17.00 
wtorek: 16.30 – 17.00 
czwartek: nieczynne 
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 
 

XXXII Niedziela Zwykła – Kościół może celebrować i adorować tajemnicę 
Chrystusa obecnego w Eucharystii 

 

Słowo Boże: 1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44 
 

 

Hojności zasiewu zależy od otwartości serca, a ta z kolei 
przyczynia się do obfitość zbiorów. I nie chodzi tu o wielkość inwe-
stycji, ale o postawę człowieka, by nie dawać minimalistycznie i na 
pokaz, i tylko z tego, co nam zbywa. W swoim całkowitym zaufaniu 
ewangeliczna wdowa jest podobna do Jezusa. Na tym polega 
prawdziwa pobożność i wiara chrześcijańska.  
 Słowo Boże wiedzie nas drogą do odkrycia duchowego 

bogactwa i umacniania go w swoim życiu. Podstawą rozwoju duchowego bogactwa jest 
żywy kontakt z Trójjedynym Bogiem i realizacja wskazań Kościoła.  

Z wewnętrznego bogactwa wypływają, jak w przypadku ubogiej wdowy, starania o 
chwałę Bożą. Chodzi o świątynię i parafię, potrzeby diecezji i Kościoła powszechnego. 
Dobra te wymagają jednak ciągłej troski. Możemy włączyć się w te dzieła przez udział w 
konkretnych pracach (sprzątanie kościoła, porządkowanie cmentarza), jak i ofiary składane 
na tacę, a przeznaczone na różne potrzeby, zarówno świątyni (opłaty bieżące za prąd, 
sprzątnie, konserwacja), sal dla grup duszpasterskich, jak i diecezji (zbiórki żywnościowe 
czy inne akcje „Caritas”, ofiary na seminarium duchowne, cele misyjne). Dbałość o potrze-
by parafii odnosi się również do troski o diecezję i cały Kościół. W ten sposób wspieramy 
nie tylko inicjatywy proboszcza, ale również przedsięwzięcia biskupa diecezjalnego czy 
samego ojca świętego, pomagamy budować kościoły, szpitale, szkoły w krajach misyjnych. 
Zawsze najważniejszy jest dar serca, autentyczna opieka duchowa i materialna dla potrze-
bujących rodzin, a nie danina wynikająca z przymusu czy ponaglania. Taka postawa pro-
wadzi do bogactwa duchowego i przyczynia się do zdobywania świętości. 

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 o godz. 15.00 różaniec za zmarłych. 
2. Dzisiaj (o 15.00) i jutro (o 17.30)  czytane będą      
    tzw. „wypominki modlitewne”.  
    Polecamy Bogu w modlitwie naszych zmarłych. 

Kartki, na których należy napisać imiona i na-
zwiska zmarłych, znajdują się na stoliku przy 
wyjściu z kościoła.  

3. Przez cały miesiąc listopad można każdego dnia zyskać odpust zupełny i ofiarować go 
za zmarłych. Warunki zyskania odpustu: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii 
św., wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu i modlitwy: „Ojcze nasz”, „Wierzę  
w Boga” i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 

4. Zapraszam w poniedziałek na godz. 8.30 do prac porządkowych.  
    Trzeba poprzycinać krzewy rosnące wokół kościoła. Proszę przynieść sekatory i nożyce.  
    Pracę zakończymy wspólną kawą (godz. 10.30 – 11.00).  
5. W czwartek przypada 103 rocznica Odzyskania Niepodległości.  
    Msza św. za Ojczyznę o godz. 9.00. Serdecznie zapraszam. 
6. Spowiedź św. w tym tygodniu według planu na stronie 2 i 3. 
7. Kolekta:  7 listopada – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne 
                 14 listopada - na ogrzewanie kościoła.                  
   Zbiórka do puszki: 7 listopada - na wodę na cmentarzu i wywóz śmieci.  
                14 listopada – na Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie        
                                                                                                (pomoc dla Libanu). 
8. „Bóg zapłać” Wam za składane ofiary i wszelką wykonywaną na chwałę Bożą pracę. 
9. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które złożyły ofiarę na wodę i wywóz śmieci  
   z cmentarza. Do tej pory zebrano 3.297 zł. Wywiezienie 1 kontenera to 173 zł.  
   W ciągu roku jest około 20 kontenerów śmieci. Dziękuję osobom kwestującym na ten cel.  
10. Osoby (dysponenci grobów), które nie opłaciły miejsca za grób znajdujący się na na-

szym cmentarzu proszone są o uiszczenie opłaty.  Opłaty obowiązują od 1 IV 2014 r.  
Obecnie grób pojedynczy: 25 zł/rok, a grób podwójny: 40 zł/rok. 

 

 
 

Nr 45 
(652) 

 
7 XI 2021 

 

     
 

Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 26.  (Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

  Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
7 – 13 listopada 27. Sadowa 13, 15, 17, 19, 21 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.45 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00 

 
14 – 20 listopada 28. Kasztanowa 81, 87, 89, 93;  90, 92, 94,104 

Przyjaciół Schongau 41 
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Złota myśl tygodnia: „Jałmużnę ocenia się nie według miary daru, ale hojności serca”. 
                                                                                                             św. Jan Chryzostom 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Piotra i Elżbietę Sczakiel, Jana i Jadwigę Maj,  
                   Elżbietę Suszka, jej ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 
 

XXXII Niedziela Zwykła – 7 XI 2021               
 

                            6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 
       7.00 – 7.25: spowiedź św.  
       7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  7.30 – za + ojca Mariana Hutniczak, mamę Annę,  
                 ich ++ rodziców i rodzeństwo.  

Adoracja Najświętszego Sakramentu   

 

       8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.  

Adoracja Najświętszego Sakramentu   
 
   

      10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ męża Joachima Rapp, mamę Władysławę,  
                  teściów Martę i Alfreda oraz brata Henryka.     

Adoracja Najświętszego Sakramentu   
     15.00 – różaniec za zmarłych i błogosławieństwo sakramentalne 
 

 

Poniedziałek (8 XI) – dzień powszedni 
 

       17.30 – wypominki i różaniec za zmarłych   
M.: 18.00 – za + brata Ernesta Ralla.                        

 
 

 

Wtorek (9 XI) – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej  
                       

       17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Mariannę i Leona Bilińskich, Olgę i Ludwika Matysiak    
                   oraz ++ z tych rodzin.                        

 

 

Środa (10 XI) – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła              
      7.30 – różaniec i spowiedź św.      Litania do św. Józefa  
M.: 8.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (7 – od Katarzyny i Sławomira Potoczek). 
 

 

Czwartek (11 XI) – św. Marcina z Tours, biskupa.           

          8.30 – różaniec: za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,   
               kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  
                 w intencji DDM „Oremus”  (modlących się w int. kapłanów).       
M.: *9.00 – w intencji naszej Ojczyzny,  
            o ducha mądrości dla rządzących,  
            o łaskę wierności Bogu i Kościołowi dla wszystkich obywateli.     (Te Deum) 

       

Piątek (12 XI) – św. Jozafata, biskupa i męczennika 

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
        17.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 18.00 – w int. Joachima (z okazji 65 r. ur.) z podz. za o. łaski,                
                   z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.             
          

 

Sobota (13 XI) – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,  
                                                                                pierwszych męczenników Polski 

       7.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: 8.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (8 – od Ludwiki i Józefa ze Stańkowej). 
      

                     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 Jadwigę i Józefa Chudalla, ich syna Teodora,  
                   Martę i Pawła Kipka, 2 braci, 2 siostry i Anitę Nichtke. 

             

 

XXXIII Niedziela Zwykła – 14 XI 2021           V Światowy Dzień Ubogich  
                       Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych                                                       

                7.00 – 7.25: spowiedź św.  
                7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  7.30 – za + syna i brata Andrzeja Rypalla,  
             męża i ojca Jana Rypalla, ++ z rodzin Szampera i Rypalla.  

 

                 8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za + siostrę Elisabeth Münch i dusze w cz. c. 
 
   

                10.00 – 10.25: spowiedź św.  
                10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za zmarłych i żyjących parafian. 
     

 15.00 – nabożeństwo ku czci św. Marcina  
              i procesja świętomarcińska.  
              Po procesji spotkanie przy ognisku. 
 

 
 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Eucharystia jest nade wszystko świętą ofiarą: ofiarą 
Odkupienia, i tym samym ofiarą Nowego Przymierza, jak wierzymy i jak wyraźnie wyznaje 
Kościół Wschodni: „ofiara dzisiejsza – twierdzi od wieków Kościół grecki – jest tą samą ofia-
rą, którą kiedyś złożyło Jednorodzone Słowo Wcielone i przez Nie jest składana (tak dziś, 
jak i kiedyś), będąc tą samą i jedyną ofiarą”. I dlatego właśnie w uobecnieniu tej jedynej 
Ofiary naszego zbawienia zostaje na nowo oddany Bogu człowiek i świat przez nowość 
paschalną Odkupienia”.       św. Jan Paweł II 
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Z Dekretu Ogólnego w sprawie wyborów do Parafialnych Rad 
 Duszpasterskich i Parafialnych Rad Ekonomicznych 

„W związku z przedłużoną ze względów pandemicznych kadencją para-
fialnych rad duszpasterskich (dalej PRD), a także obowiązkiem funkcjo-
nowania w każdej parafii diecezji opolskiej parafialnej rady ekonomicz-
nej (dalej PRE) zobowiązuję proboszczów i administratorów parafii do 
przeprowadzenia nowych wyborów do obu rad wg przepisów Statutu 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 1 października 2021 r. oraz Statu-
tu Parafialnej Rady Ekonomicznej z dnia 1 października 2021 r. wg poda-
nego niżej terminarza. (…) 
      7 listopada br. należy zapowiedzieć wybory do PRD. 

14 listopada br. upływa termin zgłaszania kandydatów do PRD (I etap.) 
21 listopada br. należy ogłosić zatwierdzoną listę kandydatów do PRD. 
28 listopada br. ma odbyć się głosowanie na kandydatów do PRD  
                                                          z zatwierdzonej listy wyborczej (II etap)”. 

 
 

Ze Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
Art. 1. Parafialna Rada Duszpasterska (zwana dalej PRD) jest, zgodnie ze 
swoją nazwą, kolegialnym ciałem doradczym, służącym proboszczowi 
parafii do właściwego prowadzenia duszpasterstwa parafialnego. 
Art. 2. Cel istnienia i funkcjonowania PRD jest realizowany przez: 
1° wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i stawia-

nie diagnozy, dotyczącej stanu religijno-moralnego różnych śro-
dowisk parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian spo-
łeczno-kulturowych;  

2° kreowanie nowych inicjatyw duszpasterskich, wspieranie i kory-
gowanie już istniejących oraz usuwanie tych, które zostaną uzna-
ne za zbędne, w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł 
pobożności i miłosierdzia; 

3° udział w opracowywaniu rocznego parafialnego programu dusz-
pasterskiego  
w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny; 

4° udział w opracowywaniu rocznego parafialnego kalendarium  
               duszpasterskiego; 
5° wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup 

duszpasterstwa specjalnego; 
6° budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie do-

brego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich; 
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7° wspieranie działalności charytatywnej parafii; 
8° zatwierdzanie składu Parafialnej Rady Ekonomicznej i ścisłą z nią 

współpracę dla dobra parafii. 
 

Art. 7. W skład PRD, poza proboszczem, wchodzą: 
1° z nominacji proboszcza – parafianie wszystkich stanów dobrani 

wg kryterium zaangażowania w funkcjonowanie parafii oraz 
kompetencji; winni oni stanowić nie więcej niż 1/3 składu PRD; 

2° z wyboru parafian – ci, którzy otrzymali największą liczbę gło-
sów w przeprowadzonych wyborach; winni oni stanowić ok. 2/3 
składu PRD. 

 

Art. 15. Ważniejsze decyzje proboszcza, opiniowane przez PRD, winny 
być podane do wiadomości całej wspólnoty parafialnej w ramach ogło-
szeń duszpasterskich bądź w wydawanych przez parafię periodykach czy 
na jej stronie internetowej. 
Art. 16. Członkowie PRD powinni stale troszczyć się o pogłębienie swojej 
formacji zgodnie z nauką Kościoła. Mogą to czynić m.in. przez uczestni-
czenie przedstawicieli PRD w obowiązkowych ogólnodiecezjalnych spo-
tkaniach formacyjnych, organizowanych przez Wydział Duszpasterski 
Kurii Diecezjalnej w Opolu. Odpowiedzialnym za formację członków PRD 
jest na pierwszym miejscu proboszcz. 
Art. 20. Członkostwo w PRD ma charakter honorowy i z tej racji nie na-
leży się nikomu specjalne wynagrodzenie z tytułu brania udziału w jej 
obradach. 
Art. 23. Pierwszy etap formowania się PRD polega na zgłaszaniu 
kandydatów.  
W wyznaczonym terminie (do 14 listopada) każda osoba, która ma stałe 
bądź tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii i nie jest objęta cenzu-
rą, posiada uprawnienie do zgłoszenia kandydatów, którymi mogą być 
pełnoletni katolicy, autentycznie religijni, zaangażowani w życie 
parafii, cieszący się w niej dobrą opinią i nie znajdujący się w sytua-
cji nieregularnej. Uprawnienie takie posiada także proboszcz, który 
może prezentować własnych kandydatów, innych niż ci, których przyj-
mie do PRD poprzez nominację. 
Art. 24. Dotychczasowi członkowie PRD mogą być wybrani ponownie na 
drugą i trzecią kadencję.  
Art. 25. Drugi etap kształtowanie się PRD to wybory, które mają 
charakter wolny, tajny i bezpośredni. 28 listopada każda osoba, która 
posiada stałe bądź tymczasowe zamieszkanie na terenie danej parafii, 
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jeśli tylko wyrazi pragnienie wzięcia udziału w wyborach, winna otrzy-
mać kartę wyborczą, opatrzoną pieczęcią parafii, z imionami i nazwi-
skami zatwierdzonych kandydatów. Wybór polega na postawieniu 
krzyżyka bądź innego znacznika wyboru przy nazwiskach nie wię-
cej niż trzech kandydatów. (…). 
Karty wyborcze należy wrzucać do opieczętowanej urny.  
Karty wyborcze podlegają ścisłemu zarachowaniu, dlatego winny być 
oznaczone numerem porządkowym. W przypadku pomyłki należy w 
obecności zwracającego oddaną kartę przekreślić po przekątnej na całej 
jej długości i wydać głosującemu nową kartę, a odrzuconą kartę pozo-
stawić do rozliczenia. 
Art. 24. Dotychczasowi członkowie PRD mogą być wybrani ponownie na 
drugą i trzecią kadencję.  
Art. 26. Nad poprawnym przebiegiem wyborów czuwa komisja skruta-
cyjna, która składa się z nie miej niż trzech i nie więcej niż pięciu człon-
ków dotychczasowej PRD. Należy także dobrać jedną osobę spoza jej 
składu. Osoba ta winna odznaczać się uczciwością i zaufaniem parafian,  
a także nie powinna być spokrewniona z kandydatami.  
Za organizację i właściwy przebieg wyborów odpowiada proboszcz bądź 
wyznaczony przez niego duchowny jako przewodniczący komisji. Ważne 
są tylko głosy oddane w sposób prawidłowy przez tych, którzy są 
uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniu. 

 

 
 

 Cd ogłoszeń ze s. 4:   
 
   11. Bardzo dziękuję Parafialnej Radzie Duszpasterskiej w składzie:  
   Agnieszka Caban-Jania, Jan Duczek, Adam Ficek, Teodor Pandel,  

Bernard Smiatek, Tomasz Szczepanek, Jolanta Weinert, Waltrauda Wicher 
i Anita Wotzka, za 6 letnią pracę i wszelkie zaangażowanie w sprawy parafialne.  
W czasie trwania kadencji (od 13 grudnia 2015 roku) udało się dzięki waszej aktyw-
ności, przeprowadzić wiele inicjatyw duszpasterskich (nabożeństwa, procesje).  
W tym czasie, w zakresie gospodarczym, też wiele się działo. Wspomnę tylko zago-
spodarowanie cmentarza (uporządkowanie spraw własnościowych, nowy dojazd  
i ogrodzenie), modernizacja ogrzewania kościoła i wybudowanie Domu Parafialnego. 
Życie toczy się dalej. Przed nami nowe wyzwania i zadania. 
   Całej wspólnocie parafialnej dziękuję za współodpowiedzialność co do duszpa-
sterstwa i troski o rzeczy materialne, które są własnością parafii.  
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12. W przyszłą niedzielę chcemy uczcić św. Marcina z Tours, Biskupa (w liturgiczne 
wspomnienie przypada 11 listopada). Rozpoczniemy o godz. 15.00 nabożeństwem 
w kościele. Następnie pójdziemy w „Orszaku wszystkich świętych” ulicami 
parafii, z lampionami, za św. Marcinem jadącym na koniu. Zakończenie orszaku na 
placu przed kościołem (rogale i ognisko z pieczeniem kiełbasek). Zapraszamy 
szczególnie dzieci i młodzież. Zachęcamy do przebrania się za wybranego 
świętego, np. swojego patrona.  

 

13. W sobotę 27 listopada o godz. 19.00 w auli seminaryjnej (ul. Drzymały 1 w Opolu) 
odbędzie się koncert Pawła Domagały na rzecz Domu Nadziei. Bilety-cegiełki w ce-
nie 100 zł, 80 zł i 60 zł można nabywać na furcie kurialnej, portierni Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz w Domu Nadziei (ul. Książąt Opolskich 44). 
Szczegółowe informacje na stronie www.wk.diecezja.opole.pl oraz 664 477 422.  
 

 

14.     Tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym odbędzie 
się 20 listopada 2021 w kościele seminaryjnym w Opolu. Udział młodzieży w spot-
kaniu należy zgłosić za pomocą formularza na stronie www.lawka.org. Zapisy 
rozpoczną się 5 listopada i potrwają do środy 17 listopada do godz. 20.00. Koszt 
uczestnictwa to 20 zł. Adresatami zaproszenia na to spotkanie są uczniowie szkół 
ponadpodstawowych oraz studenci. Rozpocznie się ono o godz. 10.00 w auli nad 
kościołem seminaryjnym. W programie m.in.: rozmowy z gościem, dyskusje, Msza 
św., wieczorne czuwanie oraz dwa posiłki. 
 

15.  Wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zapraszamy na doroczny 
dzień skupienia w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata - 21 listopada 2021 r. 
Skupienie rozpocznie się o godz. 10.30 w kościele seminaryjno-akademickim (ul. 
Drzymały 1a). W programie modlitwa różańcowa, okazja do sakramentu pokuty, Msza 
św. (godz. 11.00) oraz wykład formacyjny. Zakończenie około godz. 14.00. Dla szafa-
rzy,  którym kończy się upoważnienie w dniu 31 grudnia 2021 r., udział w dniu sku-
pienia jest warunkiem przedłużenia możliwości dalszego sprawowania tej posługi w 
parafii bądź zgromadzeniu.   
 

16.  Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w 
weekendowym kursie przedmałżeńskim. Najbliższy kurs weekendowy odbędzie się 
4-5 grudnia 2021 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie.  
Szczegółowe informacje na stronie: www.rodzinnanysa.pl oraz na plakacie.  

 
Na wesoło: 1. Pewien niedawno nawrócony młodzieniec pyta starca: 

- Abba, to teraz całkiem będę musiał wyrzec się świata? 
- Nie bój się – odparł starzec. – Jeśli twoje życie będzie naprawdę chrześci-
jańskie, to świat natychmiast wyrzeknie się ciebie. 

 
 

http://www.wk.diecezja.opole.pl/
http://www.lawka.org/
http://www.rodzinnanysa.pl/
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