
Biuro Parafialne  

wtorek: 16.30 – 17.00 

czwartek: 16.30 – 17.00 

piątek: 8.00 – 8.30 

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. Krapkowicka 102  
Telefon.: 77–466–66–72, kom.: 507–017–858,  e-mail: stasieko@interia.pl 
Numer konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
                                                         EUR: 14 8884 0004 2001 0000 6930 0122 
             Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113 

Program duszpasterski na 2018 r.: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” 
 

II Niedziela Adwentu - „Pocieszcie mój lud” 

I czyt.: Iz 40,1-11;  II czyt.: 2P 3,8-14; Ewangelia: Mk 1,1-8          

    

Z niesmakiem przyjmujemy sytuacje, w których najwięcej mają  
do powiedzenia ludzie, którzy w danym temacie najwięcej dobra uczyniliby 
swoim milczeniem. Czy chrześcijanin ma się wycofać i milczeć?  
Bóg przypomina nam, że jesteśmy zwiastunami, czyli osobami, które mają 

coś zapowiadać. Aby zapowiadać potrzebujemy najpierw otworzyć usta. Słowo Boże 
wskazuje, że nie ma to być ledwo słyszalny szept, ale mocny głos. Oceny? Potępienia? 
Nie. Ogłaszania, że do tego świata, tej właśnie rzeczywistości, przychodzi Bóg.  

W czasie Adwentu najważniejszym przesłaniem 
jest przychodzenie Boga. On jest gotowy, aby jeszcze raz 
(może po raz ostatni) przyjść do nas takich, jakimi jeste-
śmy i to ze względu na Niego grudzień staje się tak wyjąt-
kowym i pięknym miesiącem. Czy jesteśmy gotowi na to, 
aby przypominać o tym ludziom, których spotykamy w 
codzienności?  
 

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. 
2. Kandydatów do bierzmowania (Grupa I, II i III), wszystkich młodych i dorosłych, zapra-

szam na Msze św. roratnie: piątek (15. i 22. grudnia) o godz. 18.00.  
3. W piątek Dekanalne spotkanie młodzieży w Tarnowie Op. Rozpoczęcie o 19.30. 
4. Spowiedź św.: 30. minut przed Mszą św., a w sobotę od godz. 17.00 do godz. 17.30. 
5. W zakrystii i w Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2018 r.  
6. Pod chórem i w zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne (wspieramy nasz budżet 

parafialny).  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.  
 

7. Na niedzielę 17. grudnia, Karłubieckie Gospodynie przygotują świąteczne ciastka. 
Taki słodki zestaw, który jest formą cegiełki na remont organów, będzie można nabyć 
(za dowolną ofiarę) po Mszy św.  

8. Gdyby ktoś miał do wycięcia choinkę i chciał ją ofiarować do kościoła na Boże  
      Narodzenie, to proszę o informację.  
9. Kolekty: 17. grudnia – na wydatki parafialne (dekoracja świąteczna, kwiaty) 
                  24. grudnia – na wydatki parafialne  
  Zbiórka do puszki: 10. grudnia – na potrzeby Kościoła na Wschodzie. 
   W drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest obchodzo-

ny Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Nasza pomoc do-
trze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą naszego kraju, 
m.in. w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii.  

10. Dziękuję wszystkim pomocnikom św. Mikołaja, 
którzy pomogli obdarować dzieci słodkimi prezentami.  
11. W przyszłą niedzielę (17. grudnia) o godz. 15.45 
w Hali Sportowej odbędzie się  wieczór  adwentowo-
wigilijny dla seniorów. Organizatorzy serdecznie 
zapraszają wszystkich seniorów. 
 

12. 24. grudnia na godz. 17.00 zapraszam osoby samotne z naszej parafii do wigilijnego 
stołu na plebanii, by w ten wieczór nikt nie był sam. Proszę też o wskazanie takich osób, 
bym mógł je osobiście zaprosić. 
13. Zapraszam do pracy przy montowaniu stajenki 20 i 21. grudnia od godz. 8.30. 
14. Wspólnota parafialna dziękuje Rejonowi 27. za pełnienie dyżuru w minionym  
     tygodniu. W tym tygodniu dyżur pełni Rejon 28.  
 
 

 
 

15. W dniach 15-17 grudnia br. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu,  
odbędzie się IX. edycja rekolekcji dla małżeństw - Remont Małżeński.  
16. Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramental-
nych na nabożeństwo adwentowe, które odbędzie się w 3. Niedzielę Adwentu  
(17 grudnia br.) o godz. 14.00 w katedrze opolskiej. 
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Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   

w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 

Rejon Mieszkańcy ulic 

10 – 16. grudnia 28. 
Kasztanowa 81, 87, 89, 93;  90, 92, 94,104. 

Przyjaciół Schongau 41. 

17 – 23.  grudnia 29. Kasztanowa  55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80. 

24 – 30.  grudnia 30. 
Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70. 

Wierzbowa 33, 34. 

Sprzątanie kościoła w poniedziałek o godz. 19.00 i w sobotę o godz.9.00. 
* Ewentualną zmianę godziny proszę ustalić z ks. proboszczem. 
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Złota myśl tygodnia:  „A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie”.  (Leopold Staff) 
 

M.: 18.00 – za ++ męża Joachima Rapp, teściów Martę i Alfreda 
                 oraz mamę Władysławę Poskart. 

 

 

II Niedziela Adwentu - 10. XII 2017r.        (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) 
 

                     7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ rodziców Stefana i Małgorzatę Stanowskich, syna Arkadiusza,               

            rodziców Agnieszkę i Waltra, ciocię Emmę Lipka  
                 oraz Hildegardę i Pelagię Lepich.                                                

 

                      9.00 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  *9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) –  ………………………….. (intencja wolna). 
 

 

 

                                         10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za parafian. 
 
 

     15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne. 
 
 

 

Poniedziałek (11. XII) – dzień powszedni                             

18.00 (Roraty) – za ++ ojca Horsta Gebauer, babcię Paulinę Gebauer,  
                            babcię Hildegardę Piszczor i ++ z pokrewieństwa.             
 

Wtorek (12. XII) – dzień powszedni 
 

18.00 (Roraty) – za ++ Elżbietę Kowolik, jej rodziców i brata. 
 

 

Środa – (13. XII) – św. Łucji, dziewicy i męczennicy 

*7.00 (Roraty) – za + Eleonorę Kolenda (w 1. r. śmierci) i + męża Bernarda.  
 

 

Czwartek (14. XII) – św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła 
 
 

  17.30 – różaniec w int. naszych rodzin o pobożne potraktowanie Adwentu.              

18.00 (Roraty) – za + Andrzeja Rypalla (w 30. dzień po śmierci). 
 

 

Piątek (15. XII) – dzień powszedni       

         15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia                  

 

16.30 (Roraty z udziałem dzieci) – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  
                                                w rodzinie Richter i Malkusz. Za ++ z tych rodzin. 
   

18.00 (Roraty z udziałem młodzieży i dorosłych) – w int. Leona i Anieli Żydek           
         (z okazji 1. r. urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  
         oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.  

Błogosławieństwo rocznych dzieci 
 

Dekanalne spotkanie młodzieży: Tarnów Op. (godz. 19.30 – nie później niż 21.30)  
 

 

Sobota (16. XII) – dzień powszedni      

                       

*7.00 (Roraty) – za + Kazimierę Zabrzeńską  
                                                  (od Krystyny i Kazimierza Pajor z Żywca – 9). 
 

 

          17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa  
          17.00 – 17.30: adoracja w ciszy i spowiedź św. 
         17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
         17.40 – zakończenie adoracji i błogosławieństwo sakramentalne        
        17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Marię i Emila Freier, męża Ryszarda,  
                  teściów, siostrę Elfrydę i ++ z pokrewieństwa. 

 

 

III Niedziela Adwentu - 17. XII 2017r.        (niedziela młodzieży – Panama 2019) 
 

                     7.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ rodziców Wiktorię i Henryka Ralla, brata Ernesta,  
                ciocie Agnieszkę i Emmę oraz ++ z pokrewieństwa.                                                

 

 

                                         10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. Maksymiliana Sajewicz (z okazji 1. r. urodzin)  
                  z podz. za o. łaski z prośba o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża. 

Błogosławieństwo rocznego dziecka 
 
 

     15.00 – nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne. 
 
 

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Jezusa.  
Dzieli się na 2 części: 

• od 3 - 16. grudnia – akcent położony jest na przygo-
towanie się na przyjście Jezusa na końcu czasów, na 
sąd ostateczny. 

• od 17 - 24. grudnia – akcent położony jest na 
przygotowanie się na uroczyste świętowanie w liturgii Świąt Bożego 
Narodzenia, pierwszego przyjście Jezusa na ziemię. Zachęcam do udzia-
łu w Roratach, czytania słowa Bożego i czynów miłości bliźniego.  
 

 

Na wesoło:  Pewna staruszka o dość burzliwej młodości wciąż czuła lęk przed piekłem. 

Tłumaczono jej, że przecież obecnie żyje, jak na dobrą chrześcijankę przystało, że Bóg 

jest miłosierny. Niewiele to jednak pomagało. Ksiądz, który często z nią rozmawiał,  

zauważył, że straciła już całkowicie zęby. Wpadł na taki pomysł: 

     - Babciu – mówi – czytała babcia w Ewangelii, że w piekle będzie płacz i zgrzytanie          
                                     zębów?            - Tak, czytałam. 
     - Wobec tego nie może babcia pójść do piekła, bo nie ma już zębów. 

•  
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