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

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
„ P o s ł a n i w p o k o j u C h r y s t u s a ” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022

I Niedziela Adwentu – Pan „nie zostawia nas samych na drodze
życia, ale pośród nas żyje i działa”
Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-36
Nie tylko czas walki musi wyzwalać w chrześcijanach postawę adwentową.
Obowiązek czujności wobec panoszącego się zła obliguje zawsze. A tego
zła jest tyle! Wrogość, nieuczciwości i złodziejstwo. Lekceważenie prawa. Deptanie godności kobiety. Przemoc
Zapraszamy na Roraty:
i brutalność... Lista nazbyt długa. Widać, jak ten zalew zła
 Poniedziałek – 18.00
obniża
naszą wrażliwość. Już nie dostrzegamy wielu
 Wtorek – 18.00
przejawów
zła. Trzeba wielkiego wstrząsu, byśmy wołali:
 Środa – *7.00
Tak być nie może! (…). Trzeba się otrząsnąć, czas zno Czwartek – 18.00
wu zacząć Adwent! Ks. Tomasz Horak
 Piątek – 16.30 i 18.00
 Sobota ‐ *7.00
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj 1. Niedziela Adwentu. O godz. 15.00 nieszpory adwentowe, błog. sakramentalne
i pobłogosławienie rodzinnych wieńców adwentowych.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 pierwsze Roraty.
Serdecznie zapraszam dorosłych, młodzież i dzieci do gorliwego w nich udziału.
3. Młodzież i dorosłych zapraszam szczególnie na Roraty w piątek (3, 10, 17 grudnia)
o godz.18.00. Kandydaci do bierzmowania, niech zadbają o liturgiczną oprawę tych
Mszy św.:
3 grudnia – odpowiedzialna Grupa I
10 grudnia – odpowiedzialna Grupa III i IV
17 grudnia – odpowiedzialna Grupa II .
4. W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca.
5. W czwartek: od godz. 8.00 odwiedziny chorych z Komunią św.
17.00 – 18.00: Godzina Święta
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6. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
17.15 - spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I)
7. W sobotę wspomnienie św. Barbary. Msza św. w int. górników o godz. 8.00.
8. Spowiedź św. w tym tygodniu: niedziela - 7.00 i 10.00, poniedziałek, wtorek – 17.30,
środa - *6.30, czwartek - 17.30, piątek – 16.00, sobota: *6.30 i 17.00 – 17.30.
9. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przygotowali piękny wieniec adwentowy, zapakowali sianko wigilijne, zadbali o odpowiednią dekorację na Roraty, pomagali w sprzątaniu kościoła i przygotowaniu go na Adwent.
10. Pod chórem i w zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne (wspieramy nasz budżet
parafialny). Uwaga! Ministranci nie będą roznosić opłatków po domach.
Są również do nabycia świece Caritasu: duża - 12 zł, mała - 5 zł.
Kupując taką świecę wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
11. Gdyby ktoś miał do wycięcia choinkę i chciał ją ofiarować do kościoła na Boże
Narodzenie, to proszę o informację.
12. Kolekta: 28 listopada – na potrzeby parafialne
5 grudnia – na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne
Zbiórka do puszki: 5 grudnia – na Kościół na Wschodzie
21 listopada – na pomoc migrantom zebrano 1.333 zł i 2 Euro. „Bóg zapłać”.
Dziękuję osobom z Rejonu 29. (Kasztanowa 55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Mieszkańcy ulic
Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70.
28 – 04 grudnia
30.
Wierzbowa 33, 34, 36.
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. *18.45 i w sobotę od godz. *9.00 – 10.15
05 – 11 grudnia

Rejon

31.

Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; 18.

13. Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Dzisiaj, po każdej Mszy św.,
wybieracie 6 radnych Parafialnej Rady Duszpasterskiej, spośród 10 kandydatów.
14. Zachęcamy do słuchania audycji roratnich w Radiu Doxa. W czasie każdej audycji nie
zabraknie konkursów z cennymi nagrodami. Audycje od poniedziałku do piątku na falach
Radia Doxa pomiędzy 19.15 a 20.00.
Na wesoło: Przed pierwszą Komunią św. dzieci miały
przygotować na karteczce grzechy. Ksiądz katecheta
uważnie je przeglądał. Jedna dziewczynka miała tylko
dwa grzechy. - Tylko dwa? – dziwi się ksiądz.
Przerażona dziewczynka:
- To ja pójdę jeszcze pogrzeszyć, proszę księdza.

Biuro Parafialne
w tym tygodniu:
poniedziałek: 16.30 – 17.00
wtorek: 16.30 – 17.00
czwartek: 16.30 – 17.00
sobota: nieczynne
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Złota myśl tygodnia: „Trzymajcie się w całym życiu niezachwianie wiary św., a przede
wszystkim wypełniajcie w całym życiu, co wiara św. nakazuje; nie porzucajcie pacierza;
nie strońcie od Kościoła; nie uciekajcie od konfesjonału i Stołu Pańskiego”.
(bł. ks. Jan Macha)
Rozpoczyna się nowy Rok liturgiczny - cykl C

M.: 18.00 – w int. Gertrudy Mnich (z ok. 70 r. ur.) z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
Pobłogosławienie opłatków wigilijnych i świec
I Niedziela Adwentu – 28 XI 2021 r.
7.00 – 7.25: spowiedź św.
7.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 7.30 – za + syna Jana, męża Huberta Sapok, rodziców Sapok
i Nogielski, siostry Jadwigę i Różę, brata Alojzego i ks. Arkadiusza.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – w int. Chóru Parafialnego z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog., oraz opiekę Matki Bożej i św. Cecylii.
10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w int. dzieci, które przyjmą chrzest św.
(Kuba Stefan Nocon i Maria Zofia Koryzma),
oraz ich rodziców i chrzestnych, o Boże błog. i opiekę Aniołów Stróżów.
15.00 – nieszpory adwentowe i pobłog. rodzinnych wieńców adwentowych.
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Czwartek (2 XII) – pierwszy czwartek miesiąca
8.00 – odwiedziny chorych z Komunią świętą.
17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezus)
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

Roraty: 18.00 – za + Ryszarda Wicher i ++ rodziców (od Gertrud).

Piątek (3. XII) – św. Franciszka Ksawerego. Pierwszy piątek miesiąca
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30)
Roraty: 16.30 (z udziałem dzieci) – za ++ rodziców Elżbietę i Engelberta Reinwald
oraz brata Jana.

17.15 - spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I)
17.30 – różaniec i spowiedź św.

Roraty: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za ++ rodziców Stefanię i Erharda
Gabrielczyk, ++ dziadków i z pokrewieństwa.
Sobota (4 XII) – Pierwsza sobota miesiąca. Św. Barbary, dziewicy
6.30 – różaniec i spowiedź św.
Roraty: 7.00 – za zmarłych i żyjących parafian.
Litania i modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi

Poniedziałek (29 XI) – dzień powszedni

M.: 8.00 – do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Barbary z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla górników - pracowników
i emerytów - Zakładów „Górażdże Cement” i „Górażdże Wapno”.
Za ++ pracowników tych Zakładów.

17.30: różaniec i spowiedź św.
Roraty: 18.00 – za ++ męża Leona Wocka, brata Ryszarda,
rodziców Wicher i Wocka oraz ++ z pokrewieństwa.

M.: 18.00 – ……………………………………………… (intencja wolna).

Wtorek (30 XI) – św. Andrzeja, apostoła

II Niedziela Adwentu – 5 XII 2021 r.

17.30 - różaniec i spowiedź św.
Roraty: 18.00 – za + mamę Annę Hutniczak (w 30. dzień po śmierci).
Papieska intencja ewangelizacyjna na grudzień 2021 r.:
„Aby katecheci, którzy są powołani do głoszenia Słowa Bożego
byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego”.

Środa (1 XII) – dzień powszedni
6.30 – różaniec i spowiedź św. Litania do św. Józefa
Roraty: 7.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (13 - od Antoniego Liptaka z rodziną).

17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.00 – 17.30: spowiedź św.
17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii

7.00 – 7.25: spowiedź św.

Adoracja Pana Jezusa
7.15 – wprow. 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 – w int. Barbary Matuszek (z ok. 60 r. ur.) z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog., oraz opiekę Matki Bożej i św. Barbary. (TD)
15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.
Zmiana tajemnic różańcowych. Spotkanie w salce parafialnej

