
Biuro Parafialne  
w tym tygodniu 

 

poniedziałek: 8.45 -9.30 
czwartek: 16.30 – 17.00 
 

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” 
 

 

2. Niedziela Zwykła 
I czyt.: 1 Sm 3,3-19;  II czyt.: 1 Kor 6,13-20; Ewangelia: J 1,35-42         

   

„Gdy odkrywamy Jezusa jako żywą, kochającą osobę, odkrywamy 
także, że jest Kimś, kto chce się z nami zaprzyjaźnić. On nie szuka w 
nas ideologów, aktywistów, działaczy, ale przyjaciół. Dla niego jestem 
ważny ja sam, z moją biedą i moim obdarowaniem, moim cierpieniem i 

tęsknotą. Nie jestem dla niego pionkiem ani trybikiem. Dlatego poprzez słowa Ewangelii 
pyta nas Jezus o nasze pragnienia: „Czego szukacie?”. 
Uczniowie Jana Chrzciciela odpowiadają pytaniem: „Rabbi, gdzie mieszkasz?”. To znak 
tęsknoty za miłością Baranka, to nie ciekawość, ale pragnienie bycia przyjętym przez 
Jezusa, pragnienie, aby się do Niego zbliżyć. Jeżeli 
na pytanie Jezusa odpowiadamy z podobną tęsk-
notą za zbliżeniem się do Niego, to możemy usły-
szeć słowa: „Chodźcie, a zobaczycie”.   o. Paweł 
 

 

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 nieszporów nie będzie. 
2. W poniedziałek Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 
3. We wtorek, środę i sobotę zapraszam wszystkich chętnych na godz. 9.00 do pracy,  
    której celem jest przygotowanie terenu pod parking przy cmentarzu 
   (demontaż części ogrodzenia, wycinka drzew i porządkowanie terenu). 
4. W środę Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. 
5. W czwartek rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
6. W przyszłą niedzielę Dzień Babci. O godz. 15.00 nabożeństwo kolędowe. 
7. Intencje mszalne na 2018 rok można zamawiać w Biurze parafialnym i w zakrystii. 
8. Kolekty:  14. i 21. stycznia – na potrzeby parafialne. 
 

 

Na wesoło: Jasiu przychodzi ze szkoły do domu. Mama pyta go:  
    - Jasiu jak się czujesz w szkole?  

   - Jak na komisariacie! Ciągle mnie pytają a ja o niczym nie wiem. 

9. Wspólnota parafialna dziękuje Rejonowi 32. za pełnienie dyżuru w minionym  
     tygodniu. W tym tygodniu dyżur pełni Rejon 33.    

 
 

 
 
 

Kalendarium naszej Parafii na 2018 rok: 
 

14 – 18. lutego: Wielkopostne Rekolekcje.  
                                      Prowadzić je będzie ks. dr Grzegorz Kadzioch z Gliwic. 
17. lutego i 10. marca: nauki przedślubne w Kamieniu Śląskim. 
19. marca: poświęcenie placu pod budowę Domu Parafialnego. 
29. marca: rozpocznie się Triduum Paschalne 
29. marca: 5. rocznica śmierci ks. prob. Józefa Skowronka. 
  1. kwietnia: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
21. kwietnia: Bierzmowanie (godz. 11.00). 
29. kwietnia: rocznica Pierwszej Komunii świętej (godz. 10.30). 
  6. maja: Pierwsza Komunia święta (godz. 10.30). 
  7. maja: pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 
  7 – 9. maja: dni krzyżowe. 
  8 – 16. maja: pielgrzymka do Fatimy. 
13. maja: Wniebowstąpienie Pańskie. 
20. maja: Zesłanie Ducha Świętego. 
31. maja: Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej.  
          Procesja ulicami: P. Sch., Sadową, Kamienną, Krapkowicką i Przyjaciół Schongau.  
         Ołtarze eucharystyczne będą przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych. 
31 – 7. czerwca: oktawa Bożego Ciała. 
21. czerwca: Msza św. na zakończenie roku katechetycznego. 
22. lipca: odpust parafialny. 
26. lipca: święto ku czci św. Anny i św. Joachima. 31. rocznica konsekracji kościoła. 
29. lipca: pielgrzymka piesza na Górę Św. Anny. 
27. sierpnia: 30. rocznica ustanowienia naszej Parafii.  
  3. września: Msza św. na rozpoczęcie roku katechetycznego. 
15. września: pielgrzymka autokarowa na Górę Św. Anny.  
  2. grudnia: początek Adwentu. 
25. grudnia: Boże Narodzenie. 

 

Nr 2 

(453) 
 

14. I 2018 r. 

 

   
 

Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   

w Gogolinie - Karłubcu             

 

 
Dni dyżuru 

 
Rejon Mieszkańcy ulic 

14 – 20. stycznia 33. Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;  6, 8, 10, 12a, 14. 

   21 – 27. stycznia 34. Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30. 

28 – 03. lutego  35. Świerkowa 1, 3, 5;    12, 14, 16, 18, 20, 24. 

Sprzątanie kościoła w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o godz.9.00. 
* Ewentualną zmianę godziny proszę ustalić z ks. proboszczem. 
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Złota myśl tygodnia: „Dobra rada przyjaciela jest jak lekarstwo, 
                                   tym lepsza im bardziej gorzka”.      (przysłowie arabskie) 
 
 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Wojtala,  
                 2 braci, ++ z pokrewieństwa Wojtala, Prusko i Dorniok. 

 

 
 

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 14. stycznia 2018 r. 
 (adoracja Pana Jezusa – przeniesiona z pierwszej niedzieli stycznia) 

         

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  8.00 – w intencji parafian (szczególnie za te rodziny, które w minionym tygodniu  
                                                                                 przyjęły odwiedziny kolędowe). 
               

 

        9.00: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.:  9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) – za ++ Łucję i Piusa Skowronek,  
                synów Franciszka i Piotra, ++ krewnych z rodzin Weyrauch i Polański      

             oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 

 

       10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii    
  M: 10.30 – za + Józefa Wistuba (w 1. rocznicę śmierci). 
                   
               
               

   *Dzisiaj nabożeństwa nie będzie.  
 

 

Poniedziałek (15. I) – dzień powszedni                                          

M: 8.00 – za + Bernarda Fuhl (w 4. rocznicę śmierci).  
 

 
 

 

Wtorek (16. I) – dzień powszedni                                    

M: 8.00 – za + ojca Leona Bilińskiego (w 15. rocznicę śmierci)  
                i + mamę Mariannę Bilińską. 
 
 
 

 

Środa (17. I) – dzień powszedni                                    

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

 
 
 
 

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym: „Chrystus łączy nowy początek zbawczego 

udzielania się: Boga w Duchu Świętym z tajemnicą Odkupienia. Jest to więc początek 

nowy, przede wszystkim dlatego, że pomiędzy pierwszym początkiem a całymi dziejami 

człowieka - począwszy od pierworodnego upadku - zaległ grzech, który jest przeciwień-

stwem obecności Ducha Bożego w stworzeniu, nade wszystko zaś przeciwieństwem 

zbawczego udzielania się Boga człowiekowi” (św. Jan Paweł II). 

 
 

R o z p o c z y n a  s i ę  T y d z i e ń  M o d l i t w  o  J e d n o ś ć  C h r z e ś c i j a n  
 

Czwartek (18. I) – dzień powszedni 
 

    17.30 – różaniec w intencji naszych rodzin, za dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli  
           i wychowawców,  za papieża Franciszka,  za kapłanów i siostry zakonne,   
             o powołania do  służby Bożej z naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”. 
 
 

M.: 18.00 – w intencji parafian (szczególnie za te rodziny, które w tym tygodniu  
                                                                                 przyjęły odwiedziny kolędowe). 
 

 

Piątek (19. I) – dzień powszedni         

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
 

M.: 18.00 - za ++ rodziców Franciszkę i Leona Solisz, + męża Adolfa Nowaka.  
 

 

Sobota (20. I) – dzień powszedni      

                       

M.: 8.00 – za + męża, ojca i dziadka Wincentego Kołodzieja (w 5. r. śmierci). 
 

 

          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 + męża i ojca Alojzego Suszka (w rocznicę śmierci). 
 

 
 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 21. stycznia 2018 r. 
(3. - niedziela młodzieży)     Dzień Babci 

         

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M:  8.00 – za + Mieczysława Kurp (w 30. dzień po śmierci),  
                 + córkę Agnieszkę Sówka, 
                 ++ rodziców Hildegardę i Józefa Śliwa oraz Wiktorię i Józefa Kurp. 
               

 

       10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii    
  M: 10.30 – za + męża Karola Bachem, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo 
                  oraz ++ z pokrewieństwa Bachem i Jucha. 
 

Błogosławieństwo rocznego dziecka: Adam Nowakowski 
                   
               

                   15.00 – nabożeństwo kolędowe i błog. sakramentalne  
 

 

„Za to, że codziennie siebie ofiarujesz, za troskę i cier-

pliwość Tobie Babciu dziś dziękuję. Za ciepło, którego 

nie znajdę w żadnej innej osobie. Za miłość i opiekę dziś 

dziękuję Babciu Tobie! Jesteś dla mnie miłości i ciepła 

ostoją. Jesteś Babcią najwspanialszą, a do tego moją!”  
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