
Zapraszamy na Roraty: 
 Poniedziałek – 18.00 
 Wtorek – 18.00 
 Środa – *7.00 
 Czwartek – 18.00 
 Piątek – 16.30 i 18.00 
 Sobota ‐ *7.00 

 

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 
 

 

„Wierzę  w Kośc ió ł  Chrystusowy”  -  Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2022/2023 
 

2 NIEDZIELA ADWENTU – Kościół nieustannie nawracający się –  
Chrystusowy dar sprawiedliwości 

 

Słowo Boże: Iz 11,1-10; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12 
 

Okres Adwentu dzieli się na 2 części: 
 do 16 grudnia – akcent położony jest na przygotowanie się   

                             na przyjście Jezusa na końcu czasów – na sąd. 
 od 17 - 24 grudnia – akcent położony jest na przygotowanie się na uroczyste świę-

towanie w liturgii Świąt Bożego Narodzenia, pierwszego przyjście Jezusa na ziemię. 
 
 
 

 Widzimy w świecie tyle moralnego zła, brudu i nieporządku. Zbrodnie przeciw 
życiu. Grzechy przeciw rodzinie. Nadużycia własności. Manipulacje prawdą – żeby wymie-
nić tylko te cztery fundamentalne wartości i obszary ludzkiego świata. Czy nawrócenie 
jednostek, a nawet tysięcy w skali milionów coś znaczy? Tym bardziej że ci, którzy mają 
największy wpływ na kształtowanie opinii publicznej i wzorców postępowania, tak często 
nie dorastają do minimalnego poziomu moralnego. Jakie więc znaczenie będzie miało moje 
nawrócenie? Może nie warto sobie tym głowy zawracać? 

Już kolejny w naszym życiu Adwent – czas nadziei. Wszyscy, którzy od wieków 
wołają: "Nawracajcie się!”, są ludźmi nadziei. Wiedzą, że gdy nawraca się jeden człowiek, 
to cały świat staje się lepszy. Bo wzrostu królestwa niebieskiego nie mierzy się miarą ludz-
kiej statystyki.    Ks. Tomasz Horak 

 
 
 
 
 
 
 

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 niedzielne i błog.  
2. W poniedziałek, godz. 18.45 – 19.30: spotkanie biblijne 

dorosłych (pochylimy się nad słowem Bożym na 3. nie-
dzielę Adwentu). Zapraszam. 

3. W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. O godz. 11.00 - Msza św.,  

   ok. 11.45 - różaniec, 12.15 – 13.00 (w Godzinie łaski): 
adoracja Pana Jezusa w ciszy. 

  17.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny,  18.00 - Msza św. w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza i spotka-
nie rodzin ministrantów i Dzieci Maryi w salce. 

4. W piątek: 15.00 - koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja do godz. 15.30 
  15.45 – 16.20: katecheza dzieci komunijnych 
  16.30 –Roraty z udziałem dzieci 
  18.00 - Roraty z udziałem młodzieży 
            18.45 – 19.30: spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa III – klasa VIII). 
5. W sobotę o godz. 11.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu święcenia  
      biskupie ks. Waldemara Musioła. 
6. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2023 rok. 
7. Kolekty:    4 grudnia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.  
                   11 grudnia – na ogrzewanie kościoła. 
    Zbiórka przy wyjściu z kościoła: 11 grudnia – dla Kościoła na Wschodzie. 
     „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary i wpłaty na konto parafialne.  
8. Dzisiaj, po Mszy św., będzie można nabyć świąteczne ciasteczka, 

przygotowane przez Karłubieckie Gospodynie. Cena dowolna.  
   Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na konto „zakup wy-
świetlacza pieśni”. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to dzieło. 

9. W zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne (wspieramy nasz budżet parafialny).   
      Są również do nabycia świece Caritasu: duża - 15 zł, mała - 7 zł.  
      Kupując taką świecę wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  
10. Gdyby ktoś miał do wycięcia choinkę i chciał ją ofiarować do kościoła na Boże  
      Narodzenie, to proszę o informację.  
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 

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

 

Biuletyn przeznaczony do użytku wewnętrznego          

 
 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 41. (Krapkowicka 119, 121, 127, 129, 133, 135, 137)  
za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

04 – 10 grudnia 42. Krapkowicka 102, 106, 108, 112, 114. 
Wąska  2, 6;   3, 3a, 5. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   
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Parafialna pielgrzymka do Grecji:  
Śladami św. Pawła: 17 – 27 maja 2023 

 

Wraz z Biurem „Jawa Tour” planujemy w 2023 roku pielgrzymkę do Grecji. 
Na trasie naszego pielgrzymowania znajdzie się: Belgrad, Skopje, Saloniki, 
Delfy, Ateny, Patras. Będzie czas na modlitwę, zwiedzanie i odpoczynek. 

Cena: 2.650 zł/os. + 210 EUR.  
Zapisy w biurze Jawa Tour w Gogolinie, ul. Strzelecka 2,  Tel.: 602 503 028 
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Złota myśl tygodnia: „Kościół jest też wielkim darem dla świata, ale tego świat nie pojmuje.       
                        Potrzeba bowiem wiary, by to zobaczyć i Boży dar przyjąć”. bp Andrzej Czaja 
 

 

M.: 18.00 – za + babcię Barbarę Rygol i ++ z rodziny. 
 

2. Niedziela Adwentu – 4 XII 2022.                   Św. Barbary                                              

     7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 
 

          7.30 – 7.55: spowiedź św.,  7.45 – wprow. do rozważania Ew.  
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. (TD) 
          

            10.00 – 10.25: spowiedź św.,  10.15 – wprow. do rozważania Ew.  
M: 10.30 – za ++ ojca Mariana Hutniczaka (w 12. r. śm.), mamę Annę i ++ z rodziny.      

     15.00 – nieszpory adwentowe i błog. sakramentalne. 

    

 

Poniedziałek (5 XII) – dzień powszedni                  
 

               17.30 – 17.50: spowiedź św. i  różaniec   
Roraty: 18.00 – za ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk,  
                                                                     ++ z pokrewieństwa i + wujka Waltra. 

Po roratach spotkanie biblijne dorosłych (w salce) 
 

 

Wtorek (6 XII) – św. Mikołaja, biskupa 

 

                           17.30 – 17.50: spowiedź św. i  różaniec   
Roraty: 18.00 – za + Elżbietę Malkusz (w miesiąc po śmierci), jej + męża Herberta,                

                    dziadków Piotra i Martę Malkusz, Ernesta i Marię Nowak, rodzeństwo,  
                         Barbarę Jaskólską i dusze w cz. c. 

 

 

Środa (7 XII) – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 
                  

 

                         6.30 – 6.50: spowiedź św. i różaniec;     6.55: Litania do św. Józefa 
Roraty: *7.00 – za + Stefanię Grzegorzek (7 – od Anety i Marka Pacholik). 
 

 

Czwartek (8 XII) – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny   
               
 

                    *10.30 – 10.55: spowiedź św.  
*M.:11.00 – w int. Róży Różańcowej Anny Wolskiej  

z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog.  
oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 

 Za zmarłe członkinie Róży.                

   ok. 11.45 – 12.15: różaniec (za całą diecezję)   
                      12.15 - 13.00:  adoracja (w ciszy) 
  

                17.30 – 17.50: spowiedź św.  
              *17.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
Roraty: 18.00 – w int. Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi oraz ich  

                     rodzin, z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 
Spotkanie w/w  w salce parafialnej 

 

 

Piątek (9 XII) – dzień powszedni 
         15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30) 
        15.45 – 16.20 (w salce) – katecheza dzieci komunijnych 
Roraty: 16.30 (z udziałem dzieci) – za + Erwina Emerling (w 1. r. śmierci)  
                                                       i + Marię Emerling. 
                    

               17.30 – 17.50: różaniec i spowiedź św.   
Roraty: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za ++ Elżbietę i Janusza Zdunek 
                                                                                                     (w 1. r. śmierci). 

18.45 – 19.30: spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa III – klasa VIII)                

 

Sobota (10 XII) – dzień powszedni 
               6.30 – 6.50: spowiedź św. i  różaniec   
Roraty: *7.00 – za zmarłych i żyjących parafian.           

              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 + brata Marka Hutniczak (w rocznicę śmierci), oraz ++ z rodziny. 
 

 

3. Niedziela Adwentu (Gaudete) – 11 XII 2022. 
 

   (2. niedziela miesiąca – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                   

                  7.30 – 7.55: spowiedź św.,   
                7.45 – wprowadzenie do rozważania Ew.  
M.:  8.00 – ………………..…………………..………. (intencja wolna). 
           

            10.00 – 10.25: spowiedź św.,   
            10.15 – wprowadzenie do rozważania Ew.  

M: 10.30 – za zmarłych i żyjących parafian. 
Pobłogosławienie medalików dla dzieci komunijnych i spotkanie z rodzicami.      

     15.00 – nieszpory adwentowe i błog. sakramentalne. 
 

Na wesoło: Jasiu mówi do mamy:  
 - Mamusi, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.  
  – Nie trzeba, syneczku.  
 - Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw jedynkę z matematyki. 
  - Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 
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