
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 
 

XXXIII Niedziela Zwykła – W Eucharystii Chrystus daje to samo ciało,  
         które wydał za nas na krzyżu. 

 

Dn 12,1-3; Hbr 10,11-18; Mk 13,24-32 
 

 

Liturgia Słowa przedostatniej niedzieli roku li-
turgicznego kieruje naszą myśl ku czasom ostatecznym, 
ku drugiemu przyjściu Jezusa. To przyjście będzie po-
wszechne i zauważalne. Jednak termin paruzji jest 
zakryty, wie o nim tylko Ojciec niebieski. Uczniowie 
powinni natomiast umiejętnie odczytywać znaki czasu. 

To ważne zadanie, które daje zdrowy, ewangeliczny osąd rzeczywistości przeszłej, teraź-
niejszej i przyszłej. Pomaga również budzić w sercu nadzieję, by nie popaść pesymizm czy 
rozpacz, które powodują poczucie ciągłego zagrożenia i niepewności oraz oczekiwania na 
nieuniknioną zagładę. Znaki czasu to wydarzenia życia doczesnego, przez które Bóg 
przemawia, powołuje do dialogu i występuje z konkretnym zadaniem przyjęcia obecnej 
sytuacji. (…).    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 obchodzimy XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 
Co roku wybierany jest jeden kraj szczególnie doświadczony cierpieniem; w tym roku jest 
to Liban. Naszą solidarność chciejmy wyrazić modlitwą oraz pomocą finansową.  
2. Również dzisiaj  obchodzimy V Światowy Dzień Ubogich. W konkretnym geście soli-
darności z osobami ubogimi można wesprzeć Dom Nadziei prowadzony przez Jałmużnika 
Biskupa Opolskiego, s. M. Aldonę Skrzypiec SSpS, wraz ze stowarzyszeniem Nadzieja, 
gdzie każdego dnia pomoc otrzymuje 50-60 osób potrzebujących. Ofiary można przelewać 
na konto 86 1240 5178 1111 0010 8711 8310 z tytułem «na potrzeby ubogich».  
3. Dzisiaj chcemy uczcić św. Marcina z Tours, Biskupa. Rozpoczniemy o godz. 15.00 na-
bożeństwem w kościele. Następnie pójdziemy w „Orszaku wszystkich świętych” ulicami 

parafii, z lampionami, za św. Marcinem jadącym na 
koniu. Zakończenie orszaku na placu przed kościo-
łem (rogale i ognisko z pieczeniem kiełbasek). 
Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież. Zachę-
camy do przebrania się za wybranego świętego, 
np. swojego patrona.  
4. Dzisiaj upływa termin zgłaszania kandydatów do    
    Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
5. 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. 

6. W piątek: 16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
                     16.30 – nabożeństwo słowa Bożego z udziałem dzieci 
                     18.30 - spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II) 
                     19.30 – ok. 21.30: dekanalne spotkanie młodzieży w Poznowicach. 
7. W przyszłą sobotę i niedzielę gościć będziemy Siostry Karmelitanki Misjonarki  
   z Krakowa. W sobotę, o godz. 19.00 w salce, spotkanie otwarte (dla wszystkich    
  chętnych) z siostrami, które przybliżą nam tematykę misyjną Kościoła. Zapraszam. 
8. Spowiedź św. w tym tygodniu według planu na stronie 2 i 3. 
9. Kolekta: 14 listopada - na ogrzewanie kościoła 
                  21 listopada – na potrzeby parafialne.                  
   Zbiórka do puszki: 14 listopada – na Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi 

                                                           w Potrzebie (pomoc dla Libanu).                                          
                                    21 listopada – pomoc migrantom (Caritas).                   
 10. „Bóg zapłać” Wam za składane ofiary i wszelką wykonywaną pracę.  
   Za pracę w minionym tygodniu niech podziękowanie przyjmą: Anna Bomba, Alicja Tutak, 

Rita Ficek, Anna Wolska, Teresa i Gerard Wicher, Antoni Wicher, Jan Duczek,  
Piotr Trzerwa, Mieczysław Skrzypek, Hubert Sznajder, Mateusz Skałecki. 

 

Nr 46 
(653) 

 

14 XI 2021 

 

   
 

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

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 27.   Sadowa 13, 15, 17, 19, 21 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

14 – 20 listopada 28. Kasztanowa 81, 87, 89, 93;  90, 92, 94,104 
Przyjaciół Schongau 41 

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

21 – 27 listopada 29. Kasztanowa  55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80 
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Złota myśl tygodnia: „Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem”.     (Ps 16)) 
 

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  
                             XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym                       

                       Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych                                                       

7.00 – 7.25: spowiedź św.     7.15 - wprowadzenie do rozważania Ew.  
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. 
 

 

Poniedziałek (15 XI) – dzień powszedni 
 

       17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + męża Tadeusza Kasiura.  W int. Jadwigi Kasiura z podz. za o. łaski       

             z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.                        

 

 

Wtorek (16 XI) – święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu  
                       

       17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności w int. Teresy i Gerarda Wicher (z ok. 51. r. ślubu)  
 z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa.                       

 

 

Środa (17 XI) – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy              
      7.30 – różaniec i spowiedź św.      Litania do św. Józefa  
M.: 8.00 – za ++ rodziców Pawła i Klarę Sapok, ciocię Martę,  
                 rodziców Jana i Marię Kauf, brata Huberta i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Czwartek (18 XI) – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy                   

            17.00 – nabożeństwo ku czci św. Józefa  
                                                         w intencji Bractwa św. Józefa 
            17.15 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
            17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za + Jana Grabelus (w 10. r. śmierci). 

Piątek (19 XI) – dzień powszedni 

  

      15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30)    
      16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
       16.30 (z udziałem dzieci) – nabożeństwo słowa Bożego  
       17.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 18.00 – za + syna Andrzeja Kochanowskiego,  
                  ++ z pokrewieństwa Kochanowski i Wacław oraz dusze w czyśćcu c. 
 18.30 - spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II) 
 19.30 – ok. 21.30: dekanalne spotkanie młodzieży w Poznowicach 
          

 

Sobota (20 XI) – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 

       7.30 – różaniec i spowiedź św.  
M.: 8.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (9 – od Haliny z mężem z Tymowej). 
      

                     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 ++ Adelajdę i Karola Bachem, Jadwigę i Antoniego Wojtala,  
                   ich rodziców i rodzeństwo. 
      *19.00 - w salce parafialnej spotkanie otwarte (dla wszystkich chętnych)  
                  z siostrami Karmelitankami Misjonarkami z Krakowa 

             

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 21 XI 2021                                                                   

Gościć będziemy Karmelitanki Misjonarki z Krakowa 
 

                7.00 – 7.25: spowiedź św.           7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  7.30 – ………………………………………………….….… (intencja wolna). 
 

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

   

                10.00 – 10.25: spowiedź św.        10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + Różę Placzek (w 1. r. śmierci), jej + męża Ryszarda. 
     

     15.00 – nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla Wszechświata 
 

 

W nawiązaniu do pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej Biskup Opolski Andrzej Czaja 
prosi o przypomnienie wiernym w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych o obowiązujących 
zasadach sanitarnych w czasie epidemii, zwłaszcza o obowiązku zasłaniania ust i nosa 
wewnątrz Kościoła. Ich respektowanie jest nadal przejawem troski o życie i zdrowie wła-
sne i innych uczestników liturgii w trudnym doświadczeniu narastającej kolejnej fali epidemii.  
 

 

Na wesoło: W czasie ogłoszeń parafialnych w ubiegłą niedzielę ksiądz powiedział: 
 „Jeśli ktoś ma dobrego kandydata do Parafialnej Rady Duszpasterskiej,  
 niech wrzuci go do urny przy wejściu do kościoła” 

14 listopada 2021                                                      - 3 -                                                       Nr 46/653 


	46(1-4)2021.11.14
	46(2-3)2021.11.14

