
 

Biuro Parafialne: 47‐320 Gogolin, ul. Kasztanowa 98 
          wtorek: 16.30 – 17.00, czwartek: 16.30 – 17.00,  sobota: 8.45 ‐ 9.15 
Telefon.:  77 466 66 72, kom.: 507–017–858,  e‐mail: stasieko@interia.pl 
Adres strony internetowej:  www.parafiakarlubiec.pl  

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

 

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

XXXIII Niedziela Zwykła – Przyjście Chrystusa w chwale jest bliskie,  
może wypełnić się w każdej chwili (KKK 673) 

Słowo Boże: 
 

Ml 3,19-20; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19   
 

W modlitwie dnia XXXIII Niedzieli Zwykłej 
Kościół zwraca się do Boga z prośbą, aby 
wejrzał łaskawie na wierzących w Chrystusa 
i obdarzył ich prawdziwą wolnością. W ten 

sposób Kościół pośrednio komunikuje nam, swoim dzieciom, podstawową prawdę o wol-
ności człowieka, że jest Bożym darem i jako taka urzeczywistnia się w przestrzeni związ-
ku człowieka z Bogiem. Bóg stworzył nas wolnymi, a kiedy ten dar utraciliśmy wskutek 
własnej samowoli i podeptania woli Bożej, sprawił – mocą Chrystusowego posłuszeństwa 
aż do śmierci – że ją odzyskaliśmy. Święty Paweł dobitnie zaznacza w Liście do Galatów 
(6,1) „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. (…).  
Bezwarunkowe posłuszeństwo Ewangelii stoi na straży naszej wolności.  

Myśl o prawdziwej wolności podejmuje dzisiejszy fragment Księgo Mądrości. Autor 
daje do zrozumienia, że nasza prawdziwa wolność zakłada znajomość zamysłu Bożego. 
Boży projekt na ludzkie szczęście jest u źródła naszej wolności i dobra. Innymi słowy nie 
trzeba się obawiać, że wypełnianie woli Bożej ogranicza naszą wolność. Dobitną lekcję na 
ten temat stanowi Kalwaria – konanie i śmierć Jezusa na krzyżu, zgodnie z wolą Ojca, jest 
źródłem wolności Chrystusa i naszego wyzwolenia. Chrystus nie dał się zwieść szatanowi, 
nie dał się skrępować i nas zbawił. Trzeba więc w trosce o trwanie w wolności zabiegać  
o pełnienie woli Bożej, a najpierw o poznanie Bożego zamysłu wobec nas. Tego zaś nie da 
się osiągnąć bez wsparcia Bożego Ducha. Dlatego jako dzieci Boże winniśmy stale wołać 
„Veni, Sancte Spiritus”. O ile zły duch nas spętał i stale zniewala, gdy dajemy mu posłuch, 
o tyle Boży Duch jest gwarancją naszej wolności i trzeba stale się nań otwierać, 
Bożemu Duchowi ulegać!   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. Od 2008 r., zgodnie z decyzję KEP, druga niedziela listopada jest obchodzona w Koście-
le w Polsce jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (XIV). Modlitwą  
i pomocą materialną będziemy chcieli wspomóc mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy. 

  Ofiary na ten cel można złożyć przy wyjściu z kościoła. 
2. Dzisiaj o godz. 15.00 nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
3. W poniedziałek zapraszam od godz. 8.00 – 13.00 (z przerwą na kawę), do pracy fizycz-

nej (przebudowa placu przed grotą – czyszczenie kostki).  
  Osoby, które chciałyby pomóc w pracy w kościele lub wokół kościoła w innym terminie, 

proszę wcześniej o kontakt. 
4. W poniedziałek (w salce) Godzina biblijna: 18.45 – 19.30. 
5. W piątek: 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia 
             15.45 – 16.25 (w salce): katecheza dzieci komunijnych 
  16.30 – nabożeństwo słowa Bożego z udziałem wszystkich dzieci 
  18.00 - Rejonowe spotkanie Bractwa św. Józefa (rejon Krapkowice) 
                    Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy a szczególnie mężczyzn. 
 Parafia Poznowice, 19.30 – ok. 21.00: dekanalne spotkanie młodzieży 
6. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2023 rok. 
7. Kolekty: 13 i 20 listopada - na potrzeby parafialne  
    Zbiórka do puszki: 13 listopada – na Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Ukraina) 
                                  20 listopada – na remont katedry opolskiej.  
  Na opłatę za wodę i wywóz śmieci z cmentarza zebrano 4.369 zł. To powinno wystarczyć 

na całoroczne opłaty.  Dziękuję PRD za przeprowadzenie tej zbiórki.  
  „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary i wpłaty na konto parafialne.  
8. W prezbiterium stoi figurka św. Jana Nepomucena, która ma swoje miejsce w kapliczce 

przy ul. Kamiennej. Dziękuję osobom, które zajęły się renowacją tej figurki. Poniesiony 
wydatek, to 2.700 zł. Gdyby ktoś chciał się dołożyć do tego dzieła, proszę o kontakt.  

9. Serdeczne podziękowanie dla  pracujących w minionym tygodniu przy budowie  
chodnika. Byli to: Antoni Wicher, Tadeusz Bandzerewicz, Hubert Sznajder, Jan Duczek, 

   Mieczysław Skrzypek, Piotr Trzerwa, Grzegorz Tutak i Anna Wolska. 
   Dziękuję Rafałowi Grzywaczyk za transport materiałów budowlanych.  
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 

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

 

Biuletyn przeznaczony do użytku wewnętrznego          

 
 

 

W minionym tygodniu dyżur parafialny przypadał na Rejonu 38. 
(Krapkowicka  68, 68a, 70, 74;   87/1,  87/2,  87/3,  87/4,  89). 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

13 – 19 listopada 39. Krapkowicka  78, 84, 88, 88a, 94. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   
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Złota myśl tygodnia: „Bliżej Boga-Człowieka. Nic nadzwyczajnego. 
                                      Po prostu powrót do źródeł chrześcijaństwa”.        bp Andrzej Czaja 
 

 

M.: 18.00 – za + mamę Wiktorię Orłowską, ++ dziadków z obu stron,  
                          rodziców Annę i Edwarda Herok oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 
 

 XXXIII Niedziela Zwykła – 13 XI 2022        (2. niedziela miesiąca –  
                                                           odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                   

                  7.30 – 7.55: spowiedź św.,   
                7.45 – wprowadzenie do rozważania Ew.  
M.:  8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 
          

                10.00 – 10.25: spowiedź św.,   
                                     10.15 – wprowadzenie do rozważania Ew.  
M: 10.30 – w int. dzieci, które dzisiaj przyjmą chrzest św.,  
                  Elizy Anny i Leny Hiacynty Zachoń, z prośbą o opiekę Aniołów Stróżów 
                  i Matki Bożej oraz Boże błogosławieństwo dla dzieci i rodziców.  

Po Mszy św. katecheza i chrzest św. 
 

      15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne  
    

 

Poniedziałek (14 XI) – bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy                  
 

             17.30 – 17.55: spowiedź św.,  17.30 – różaniec   
M.: 18.00 – za + Herberta Mnich (od mieszkańców ul. Sadowej). 
 

18.45 – 19.30: Godzina biblijna (w salce).  
 

 

Wtorek (15 XI) – dzień powszedni 

 

              17.30 – 17.55: spowiedź św.,  17.30 – różaniec   
M.: 18.00 – za ++ rodziców Józefa i Gerdę Wacław, Kazimierza i Julię Kochanowski,   

                        syna Andrzeja, brata Huberta Wacław i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 

Środa (16 XI) – Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu 
 

   7.30 – 7.55: spowiedź św., 7.30 – różaniec i 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. 

 

 

Na wesoło:  
 W szkole pani pyta dzieci: 
- Kto to jest odważny człowiek? 
 - To mój tata. On potrafi się odezwać, gdy mówi mama – odpowiada Jasiu 
 
 

Czwartek (17 XI) – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 
 

            17.30 – 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.: 18.00 – za + męża Jana Grabelus (w 11. r. śmierci). 
 

 

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

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30) 
        15.45 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
      16.30 – nabożeństwo słowa Bożego z udziałem wszystkich dzieci 

 

U nas: Rejonowe spotkanie Bractwa św. Józefa (rejon Krapkowice) 
 

        17.30 – 17.55: spowiedź św., 17.30 – różaniec  
 M.: 18.00 – za ++ rodziców Wiktorię i Henryka Ralla, męża Huberta, brata Ernesta,         
                      ciocie Agnieszkę i Emmę, Jana i Marię Kozok, córkę Marię i jej męża.  
 

 Poznowice: 19.30 – ok. 21.00 - dekanalne spotkanie młodzieży                

 

Sobota (19 XI) – dzień powszedni            

             7.30 – 7.55: spowiedź św. i  różaniec   
M.: 8.00 – za + Stefanię Grzegorzek (3 – od Joników z Sechnej). 
     

                 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 Adelajdę i Karola Bachem, Jadwigę i Antoniego Wojtala,        

                                                                   ++ z pokrewieństwa Bachem i Wojtala. 

 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 20 XI 2022 
Zakończenie obchodów Jubileuszu 50–lecia Diecezji 

                                (3. niedziela miesiąca – niedziela młodzieży)                   

                  7.30 – 7.55: spowiedź św.,   
                7.45 – wprowadzenie do rozważania Ew.  
M.:  8.00 – za + męża Herberta Mnich (w miesiąc po śmierci). 

Adoracja Pana Jezusa i modlitwa za Diecezję 
 
          

                10.00 – 10.25: spowiedź św.,   
               10.15 – wprowadzenie do rozważania Ew.  
M: 10.30 – za ++ rodziców Różę i Ryszarda Placzek, ich ++ rodziców i rodzeństwo. 

Adoracja Pana Jezusa i modlitwa za Diecezję 
 

      15.00 – Nieszpory z uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata  
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