
Biuro Parafialne  
 

wtorek: 16.30 – 17.00 
czwartek: 16.30 – 17.00 
sobota: 8.45 – 9.15 

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  

 

 

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

II Niedziela Zwykła 
 

Słowo Boże: Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-11 
 

 

Czego Bóg od nas oczekuje? (…). Potrzeba w na-
szym życiu nieustannego podejmowania wysiłku oczyszczania 
się z brudu grzechu i czerpania z tego, co Boże, aby – zabły-
sła w nas sprawiedliwość i jak pochodnia zapłonęło w nas 
zbawienie. W realizacji tego zadania nie jesteśmy zdani tylko 
na własne, ludzkie siły. „Wszystkim […] objawia się Duch dla 
wspólnego dobra”. On „jeden i ten sam” wszystko sprawia, 
udzielając rozmaitych darów „każdemu tak, jak chce”.  

Z kolei z opisu w Kanie Galilejskiej wyłania się jesz-
cze następne wskazanie. Analogicznie, jak po zaślubinach w 

Kanie odbywało się wesele, nasz udział w oblubieńczym przymierzu Chrystusa z Kościo-
łem powinniśmy przeżywać z wielką radością, gdyż prowadzi on do udziału w chwale nie-
bieskiej. Pozostaje jednak bardzo dbać o to, aby w naszym radowaniu się nie zabrakło 
wina, to znaczy miłości wzajemnej, której wino jest symbolem. Oznacza to konieczność 
życia nie po swojemu, ani jak świat podpowiada, lecz po Bożemu. Stąd winniśmy tak słu-
chać głosu Kościoła Matki, jak słudzy weselni posłuchali podpowiedzi Maryi: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”.      bp Andrzej Czaja 

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. 10.30 Msza św. z udziałem Miejskiej  Młodzieżowej Orkiestry z Gogolina.       
    Po Mszy św. Koncert kolędowy w wykonaniu Orkiestry. 

      O godz. 15.00 nabożeństwo kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne  
2. We wtorek rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
3. W tym tygodniu przypadają Dzień Babci i Dzień Dziadka.  
   Zapraszam do udziału we Mszy św. i wspólnej modlitwy za kochanych Dziadków i Babcie 

w piątek o godz. 16.30. Będziemy modlić się również za zmarłych.  
4. W piątek spotkanie dzieci komunijnych i kandydatów do Bierzmowania (Grupa II).  
5. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2022 rok. 
     Wolne intencje Mszy św. w lutym: 

  3 (czwartek) – 18.00           11 (piątek) – 18.00 
  4 (piątek) - *8.00                 13 (niedziela) – 9.00 
  6 (niedziela) – 7.30            14 (poniedziałek) – *8.00  
  7 (poniedziałek) - *8.00       15 (wtorek) – 18.00 
  9 (środa) - 8.00                    16 (środa) – 8.00 
  10 (czwartek) – 18.00          18 (piątek) – 18.00 

6. Kolekty: 16 i 23 stycznia - na potrzeby parafialne. 21 stycznia (godz. 16.30) – dar ołtarza 
 

7. W zeszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 9.00 miał miejsce obrzęd zaprzysiężenia  
Parafialnej Rady Ekonomicznej na kadencję 2022-2026.  

   W skład 4 osobowego gremium weszli:  
     - z wyboru proboszcza: Maria Koryzma, Teodor Pandel, Beata Schnurpfeil  
     - z wyboru Parafialnej Rady Duszpasterskiej: Robert Smiatek. 
   Nowej Radzie dziękuję za podjęcie się współodpowiedzialności za sprawy gospodarcze 

naszej parafii i życzę wielu dobrych pomysłów, które wspólnie będziemy realizować. 
 

 

Na wesoło: Ksiądz w małym kościółku miał problemy z datkami na tacę.  
Pewnej niedzieli obwieścił:  - A teraz, zanim przejdę się z tacą, chciałbym poprosić, żeby 
osoba, która ukradła z kurnika kurczaki bratu Andrzejowi, powstrzymała się od dawania 
pieniędzy na ofiarę. Pan Bóg nie chce pieniędzy od złodzieja!  Ksiądz przeszedł się po 
kościele z tacą i po raz pierwszy od wielu miesięcy wszyscy coś dali! 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 
 

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

           

 

 

Niedziele w 2022 roku, w które podczas Mszy św. o godz. 10.30,  
może odbyć się chrzest dziecka. Intencje zostały zarezerwowane. 

  13  
lutego 

13 
 marca 

10 i 16 
kwietnia 
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 maja 

12 
czerwca 

17  
lipca 

14 
sierpnia 

18 
września  

9 
października 

13 
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11 i 26  
grudnia 

Dziękuję osobom z Rejonu 36. (Wierzbowa 1, 3, 5, 7; Sosnowa 1, 7, 11, 13, 15;       
Wiśniowa 2) za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
16 – 22 stycznia 37. Sosnowa 17, 23;   4, 12, 18.     Lipowa  1, 7, 11, 15. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 -10.00   

23 – 29 stycznia 38. Krapkowicka  68, 68a, 70, 74;    
                       87/1,  87/2,  87/3,  87/4,  89. 
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Złota myśl tygodnia: „Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei”.       abp Alfons Nossol 
 
 

M.: 18.00 – za + Małgorzatę Tkocz (w 1. r. śmierci). 
 
 
 

II Niedziela Zwykła – 16 I 2022 r.      
             7.00 – 7.25: spowiedź św.     7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – Małgorzatę Kołodziej (27 – od Julii Waligóra). 
 

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za + Jadwigę Kasiura (od przyjaciółki Marysi). 
 

            10.00 – 10.25: spowiedź św.               
M.: 10.30 (z udziałem Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry z Gogolina) –  
                                                                                za zmarłych i żyjących parafian.  
               Po Mszy św. koncert kolędowy w wykonaniu Orkiestry 
 
  

      15.00 – Nabożeństwo kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne  
 

 

Poniedziałek (17 I) – św. Antoniego, opata 
     7.30 – 7.55: spowiedź św.  
    7.30: różaniec  

M.: 8.00 – …………………………………………………………….. (intencja wolna). 
   
 

 

Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
Wtorek (18 I) – dzień powszedni 

      

     17.30 – 17.55: spowiedź św. 
             17.30: różaniec  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Kazimierza i Matyldę Skałeckich,  
             Marię i Ryszarda Wotka, Matyldę Skałecką, ++ dziadków i z pokrewieństwa. 
 

 

Środa (19 I) – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa 
    7.30 – 7.50: spowiedź św.  
    7.30: różaniec i Litania do św. Józefa  

M.: 8.00 – Małgorzatę Kołodziej (28 – od Krystyny i Lucjana Jonik z Krosnej). 
 

 

Czwartek (20 I) – dzień powszedni 
    17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezusa 

            17.00 – 17.50: spowiedź św.           17.30: różaniec  
M.: 18.00 – za + Wincentego Kołodzieja (w 9. r. śmierci). 

 

 

Piątek (21 I) – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Dzień Babci 

 

                15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
        16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych   
M.: 16.30 (z udziałem wszystkich dzieci) – w intencji wszystkich Babć i Dziadków  
         z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  
         

                  17.30 – 17.55: spowiedź św.       17.30 - różaniec      
M.: 18.00 – za + Janusza Zdunek (w 30. dzień po śmierci). 
 

      18.30 – spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa II – klasa VII) 
 

 

Sobota (22 I) – dzień powszedni. Dzień Dziadka            

          7.30 – 7.55: spowiedź św.   7.30 - różaniec    
M.: 8.00 – Małgorzatę Kołodziej (29 – od Sylwii i Sławomira Basta). 
 
   

          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 
M.: 18.00 – w int. Adriana Gramala (z ok. 50. r. urodzin), z podz. za o. łaski  
                  z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.     (TD) 
      19.00 – katecheza chrzcielna  

 

 

III Niedziela Zwykła – 23 I 2022 r.      
7.00 – 7.25: spowiedź św.   7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii  
 

M.: 7.30 (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) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
13) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach). 
 

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Wojtala, Adelajdę i Karola Bachem,     

           2 braci, 2 bratowe, 2 szwagrów, ++ z pokrewieństwa i dusze w cz. c. 
 

            10.00 – 10.25: spowiedź św.  
            10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii        
M.: 10.30  – w int. Eryka Boronczyk (z ok. 85. r. urodzin), z podz. za o. łaski  
    z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD) 

Po Mszy św. chrzest: Emilia Kołodziejczyk 

 

      15.00 – Nabożeństwo kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne  

Nr 3                                                                  - 3 -                                                       16 stycznia 2022 


	03(1-4)2022.01.16
	03(2-3)2022.01.16

