
Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
              Fundusz inwestycyjny: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113 

Zapraszamy na Roraty: 
 Poniedziałek – 18.00 
 Wtorek – 18.00 
 Środa – *7.00 
 Czwartek – 18.00 
 Piątek – *7.00 

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  

 

 

„Pos łan i  w  pok o ju  Chry s tusa ”  - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022 
 

IV Niedziela Adwentu – Jesteśmy wezwani, aby tak jak Maryja  
czynić dobro innym 

Słowo Boże: Mi 5,1-4; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45 
 

Właśnie teraz, kiedy jesteśmy u szczytu naszych przygotowań do świąt 
– w czwartą niedzielę Adwentu – Kościół ukazuje nam św. Józefa. 
Znany to, a jednocześnie tajemniczy święty. Biblia nie podaje ani jed-
nego wypowiedzianego przez niego słowa. Trochę informacji znajdu-
jemy o nim w ewangelicznych historiach dzieciństwa Jezusa. Podają 
one m.in., że św. Józefowi kilkakrotnie ukazał się anioł. Za pierwszym 

razem objawił mu we śnie fakt cudownego poczęcia Dziecięcia przez Maryję za sprawą 
Ducha Świętego, a za drugim kazał mu uciekać z rodziną do Egiptu przed prześladowa-
niem Heroda. Dzisiejsza Ewangelia dotyczy tego pierwszego objawienia. 

Nie wiemy dokładnie, ile lat miał św. Józef, gdy Jezus narodził się w Betlejem. Bio-
rąc pod uwagę ówczesne zwyczaje, mógł mieć co najwyżej dwadzieścia kilka lat. Przeczy-
tany fragment Ewangelii określa go jako człowieka prawego. W perspektywie biblijnej czło-
wiek prawy to ten, który realizuje wolę Bożą, zwłaszcza jeśli wymaga to szczególnej poko-
ry, prostoty i zaufania. Św. Józef nie rozumiał pewnych rzeczy. Wiedział, że nie jest ojcem 
Dziecka, które się poczęło, a za takiego będzie uchodził w społeczności. Jako człowiek 
prawy był jednak przekonany, że w życiu duchowym nie można wszystkiego zrozumieć, bo 
Bóg przewyższa zdecydowanie możliwości naszego rozumu. 

Pomocą w przezwyciężaniu lęków jest żywa obecność Jezusa, którego [Bóg] po-
słał” (J 6,29). Jest On obecny w Eucharystii, która stanowi zaproszenie do codziennego 
wzrastania w świętości. A jednym ze sposobów, w jaki odpowiadamy na obecność Boga, 
jest również milczenie, zwłaszcza to liturgiczne. Nie tylko słowa, nie tylko śpiew i gra na 
instrumentach, ale także milczenie jest koniecznym elementem liturgicznej akcji, jest inte-
gralną częścią każdej liturgii. Z pewnością potrzebna jest chwila milczenia, wyciszenia się 
przed każda nasza modlitwą, chociażby przed porannym i wieczornym pacierzem. 

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 nieszpory adwentowe. 
2. Spowiedź św. : według planu (strona 2 i 3). 
3. We wtorek i w czwartek: 17.00 – 18.00: adoracja  
     Najświętszego Sakramentu i modlitwa o ustanie      
     pandemii.    
4. Zapraszam w środę do pracy przy stawianiu cho-

inek i budowaniu stajenki. Pracę rozpoczniemy  
o godz. 8.30 i potrwa ona co najmniej do południa.  

5. Odwiedziny chorych z Komunią św. będą w czwartek od godz. 8.00.  
     Proszę chorych zgłosić telefonicznie lub osobiście w zakrystii.  
6. W piątek Wigilia Narodzenia Pańskiego. Pielęgnujmy tradycje i zwyczaje wigilijne: 

zachowajmy abstynencję od pokarmów mięsnych, przed wieczerzą wigilijną pamiętajmy 
o wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, łama-
niu opłatkiem, złożeniu sobie życzeń i zaśpiewaniu kolędy. W „Drodze do Nieba” na stro-
nie 303 jest propozycja modlitwy w ten święty wieczór. Warto z niej skorzystać.    

   W zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne.  
7. Również w tym roku Pasterka będzie o godz. 22.00 i 24.00.  
     Przed Pasterką (21.45 i 23.30 – z udziałem Chóru) - liturgiczne pożegnanie Adwentu.  
    Następne Msze św. w Boże Narodzenie będą o godz. 7.30, 9.00 i 10.30. 

15 minut przed każdą Mszą św. komentarz do Ewangelii – zapraszam. 
O godz. 15.00 rozpocznie się wspólne kolędowanie i błog. sakramentalne. 

8. W przyszłą niedzielę drugi dzień świąteczny - Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi  
    i Józefa.  Msze św. o godz. 7.30 (pobłogosławienie owsa), 9.00 i 10.30.  
    Na każdej Mszy św. będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 
9. Dziękuję za wszelką pomoc i składane ofiary. 
     Kolekty: 19 i 25 grudnia – na wydatki parafialne 
                     z „Pasterki” - na Fundusz  Obrony Życia    
                             (Dom Matki i Dziecka, Ośrodek Adopcyjny i Poradnia Katolicka)  
                    26. grudnia – na Wydział Teologiczny w Opolu. 
      Zbiórka do puszki: 19 grudnia – na remont katedry opolskiej.                                               

Nr 51 
(658) 

 

19 XII 2021 

 

   
 

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

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 32. (Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36;  9, 11, 15) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
19 – 25 grudnia 33. Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;  6, 8, 10, 12a, 14. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. *18.45 i w piątek od godz. *10.00. 
26 – 01 stycznia        34. Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30. 
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Złota myśl tygodnia: „Przyjdź Panie Jezu. Czekamy na Ciebie” 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Adelajdę i Karola Bachem, ++ z pokrewieństwa. 
IV Niedziela Adwentu – 19 XII 2021 r.          

                  7.00 – 7.25: spowiedź św.  
                  7.15 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  7.30 – za + męża Mieczysława Kurp (w 4. r. śm.), córkę Agnieszkę Sówka,  
                 ++ rodziców z obu stron. 
 

                  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 ++ Alfreda i Erykę Werner oraz ++ rodziców i teściów.      

Po Mszy św. chrzest św.: Jadwiga Maria Wachtarczyk 
         

     15.00 – nieszpory adwentowe i błogosławieństwo sakramentalne. 
 

 

Poniedziałek (20 XII) – dzień powszedni            

           16.00 – 17.50: spowiedź św. dzieci i młodzieży 
                         17.30: różaniec  
Roraty: 18.00 – za + Klarę Niestrój. 
 

 

Wtorek (21 XII) – dzień powszedni                       

                         

                       16.00 – 19.00: spowiedź św. (17.00 – 19.00 będzie o. franciszkanin) 
                       17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus i modlitwa o ustanie epidemii      
                       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne  
Roraty: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Huberta Gabriela Małek (w 9. r. śm.). 

 

 

Środa (22 XII) – dzień powszedni 
 

                         6.30 – 6.50: spowiedź św. 
                         6.30  – różaniec i spowiedź św.      Litania do św. Józefa      
Roraty: 7.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (17 - od Macieja Hasior z rodziną).  

                 8.30 – budowanie stajenki i ubieranie choinek 
 

             16.00 – 18.00: spowiedź św.          19.00 – 20.00: spowiedź św.        
 

 

Czwartek (23 XII) – dzień powszedni                                   

      

                         8.00 – odwiedziny chorych z Komunią św. 
 

               16.00 – 17.50: spowiedź św. 
                       17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus i modlitwa o ustanie epidemii      
                       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne  
Roraty: 18.00 – za + męża i ojca Bernarda Nocon (w 1. r. śm.). 

              19.00 – 20.00: spowiedź św.        

Piątek (24 XII) – Wigilia Narodzenia Pańskiego      
 

 6.30 – 6.50: spowiedź św. 
Roraty: *7.00 (w intencjach 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 int. dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego 

 4) w intencji pracujących za granicą,   5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
 6) o pokój na świecie,   7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
 8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
 9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii,  10) w intencji dzieci i młodzieży 
11) o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących  w niebezpieczeństwie śmierci,  
      za zmarłych, za personel medyczny, za wolontariuszy, za rządzących i wszystkie służby  
      zaangażowane w działania związane z trudną sytuacją w kraju. 
12) w int. parafian o pobożne i radosne świętowanie.  
13) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach). 
  

   9.00 – 10.00: spowiedź św. (będzie również ks. Józef Bensz) 
 10.00 – sprzątanie kościoła (Rejon 33 i chętni do pomocy) 
 12.00 – 13.00: spowiedź św.    

 

 
 

U R O C Z Y S T O ŚĆ  N A R O D Z E N I A  P AŃ S K I E G O  
        

                                                                     21.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M: *22.00 (1. Pasterka) – ……..… (intencja wolna).   (Te Deum) 
            

                23.30: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
             23.45: Liturgiczne zakończenie Adwentu  
                                  w wykonaniu Chóru Parafialnego 
 

Sobota – 25 XII 2021 – Narodzenie Pańskie 
M: 24.00 (2. Pasterka) – w intencji wszystkich Parafian  

          i przybyłych Gości.    (Te Deum) 
 
 

               7.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – …………………………..… (intencja wolna) . (Te Deum) 
        

              8.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 9.00 – w int. Jolanty i Helmuta Matuszek (z okazji 40. r. ślubu),       
                z podz. za o. łaski  z prośbą o Boże błog. w rodzinie        
                oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (Te Deum)       
 

                     10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + męża ojca i dziadka Jerzego Feliks (w 27. r. śm.). 
   

           15.00 – 15.30: wspólne kolędowanie i błogosławieństwo sakramentalne. 
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Niedziela – 26 XII 2021 - Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 

 
 

                  7.00 - różaniec   
                 7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – do Dzieciątka Jezus w int. mężczyzn, kobiet, dzieci,  
                 rodzin i w int. pracujących za granicą. 

Pobłogosławienie owsa 
 

              8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – w intencji rocznego dziecka Leona Cebula i jego rodziców, z podz.  
                 za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej, św. Józefa  
                 i Anioła Stróża. 
      

                                10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w intencji rocznego dziecka Franciszka Halskiego, jego rodziców 
                   i rodzeństwa, z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę              
                   Matki Bożej, św. Józefa i Anioła Stróża.                

 
 
 
 
 
 
 
       
 

Patroni tygodnia – św. Adam i Ewa  –  24 grudnia 
Adam i Ewa byli pierwszymi rodzicami. Adam był pierwszym człowiekiem, praojcem 
ludzkości. Imię „Adam” wywodzi się od słowa hebrajskiego Adamah, co znaczy tyle, co 
ziemia, aby podkreślić myśl natchnionego autora, że ciało pierwszego człowieka powsta-
ło z materii i do niej powróci (Rdz 3, 19). Nie jest wykluczone, że wyraz „Adam” wywodzi 
się od słowa sumeryjskiego ada-mu, czyli „mój ojciec” - dla podkreślenia tego, że cały 
rodzaj ludzki wywodzi się ze wspólnego pnia. Według relacji biblijnej o stworzeniu, Bóg 
ulepił Adama „z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia” (Rdz 2, 7), czyli 
ducha, czyniąc go zdolnym do samodzielnej egzystencji fizycznej i religijno-moralnej. 
Ukształtował go na swój „obraz i podobieństwo” (Rdz 1, 26; 5, 1). Z Ewą, swą niewiastą, 
Adam cieszył się rajem - pełnią szczęścia. Po grzechu pierworodnym stracił szczególną i 
wyjątkową więź z Bogiem. Musiał pracować i w pocie czoła zdobywać chleb powszedni. 
Był pierwszym rolnikiem. Będąc ojcem ziemskim, jest figurą Chrystusa, od którego po-
chodzimy według ducha (Rz 5, 12-21). 
Ewa to pierwsza kobieta, pramatka, małżonka Adama (Rdz 3, 20; 4, 1; Tb 8, 6; 2 Kor 11, 
3; 1 Tm 2, 13). Jej imię oznacza „życie”, jak to tłumaczy Pismo święte: „bo stała się mat-
ką wszystkich żyjących” (ludzi) (Rdz 3, 20). Opis stworzenia jej „z żebra Adama” podkre-
śla tożsamość człowieczeństwa kobiety i mężczyzny. Zwiedziona przez szatana, popeł-
niła grzech, powodując nieszczęście duchowe i egzystencjalne. Grzech i kara nie prze-
kreśliły zawartego w błogosławieństwie Bożym daru przekazywania życia, choć sprowa-
dziły cierpienia i trudy. Ewa urodziła Kaina, Abla, Seta i innych. Ewa jest figurą Maryi, 
przez którą przyszło na świat zbawienie. 
 
 
 

 

Życzenia świąteczne 
Prawdziwe Boże Narodzenie jest wtedy,  

gdy doświadczymy jakiegoś braku, tak jak Maryja i Józef.  
W Betlejem byli z dala od domu. Nie mogli wynająć żadnego  

mieszkania. Nie było godnego miejsca,  
by Jezus mógł przyjść na świat.  

Ale mieli siebie. Ich serca były kochające  
i to było najważniejsze. Był z nimi Jezus, Bóg,  

który daje pokój i zbawienie. 
Życzę Ci, Bracie i Siostro, abyś w Święta Bożego Narodzenia,  

spotkał (-ła) się z Panem Jezusem. 
Niech Te Święta będą pełne obecności Boga w naszych myślach  

i rozmowach. Niech Jezus obficie nam błogosławi. 
ks. Stanisław Kołodziej 
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Msza św. kolędowa i błogosławieństwo rodzin 
   Rok 2021/2022  

 
 

 

 

 
C + M + B + 2022 (Chrystus + Mieszkanie + Błogosławi + w 2022 roku) 

 

Dzień i godzina 
Mszy św.   

Ulica 

27 grudnia 
Poniedziałek – 18.00  Bagienna, Pasieczna                                         

27 grudnia 
Poniedziałek – 18.00  Górna (parzyste)

 

27 grudnia 
Poniedziałek – 18.00  Górna (nieparzyste)

 

28 grudnia 
Wtorek – 18.00  Nowa, Romantyczna, Leśna

 28 grudnia 
Wtorek – 18.00  Kasztanowa 

28 grudnia 
Wtorek – 18.00  Sadowa 

29 grudnia 
Środa – 18.00  Krapkowicka (parzyste) 

29 grudnia 
Środa – 18.00 

 Krapkowicka (nieparzyste) 

  

29 grudnia 
Środa – 18.00 

 Krapkowicka (od 126  rondo  do145) 
 Wąska 

30 grudnia 
Czwartek – 18.00  Fabryczna, Kamienna (parzyste  od 62  76)

 

30 grudnia 
Czwartek – 18.00  Kamienna (parzyste od 2  58) 

30 grudnia 
Czwartek – 18.00  Wapienna, Kamienna (nieparzyste) 

3 stycznia 
Poniedziałek - 18.00  Brzozowa, Wierzbowa 

3 stycznia 
Poniedziałek - 18.00  Przyjaźni 

3 stycznia 
Poniedziałek - 18.00  Świerkowa, Wiśniowa, Lipowa, Sosnowa 

4 stycznia 
Wtorek – 18.00 Przyjaciół Schongau 

4 stycznia 
Wtorek – 18.00  Torowa, Jasna, Malińska, Łąkowa, Fredry 

4 stycznia 
Wtorek – 18.00 

 Marzanny, 
 Gogolińska (Malnia-Skały)                      
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