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P r o g r a m  d u s z p a s t e r s k i  n a  2 0 1 9  r . :  „ W  m o c y  D u c h  Ś w i ę t e g o ”  
 

V Niedziela Okresu Zwykłego – Święty Bóg powierza naszym nieczystym 
ustom i słabym dłoniom dzieło głoszenia Ewangelii”. 

 

Słowo Boże: Iz 6,1-8; 1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11 

 
 

Liturgia dzisiejsza ukazuje powołanie trzech ludzi: Izajasza, Paw-
ła i Piotra. Powołanie każdego z nich poprzedziło Boże objawie-
nie. Bóg, zanim powierzy człowiekowi szczególną misję, daje mu 
się poznać. 
Pierwszy, Izajasz, został obdarzony przez Boga darem proroko-

wania. Na zadane przez Boga pytanie: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?” (Iz 
6,8) odpowiada „Oto ja, poślij mnie!”, bowiem wewnętrznie czuje potrzebę nauczania i 
nawracania ludu ku Bogu, martwiąc się jednocześnie o stan wiary swoich bliskich. 
Św. Paweł, po objawieniu na drodze do Damaszku, przez resztą życia uważał się za 
ostatniego z Apostołów i za „poroniony płód”. Ten, który mówi o swojej potrzebie ewan-
gelizacji i nauczania sobie współczesnych, zostaje później nazwany Apostołem Naro-
dów. (…). Wreszcie św. Piotr, który później stanie się pierwszym Pasterzem po Chry-
stusie, został powołany, gdy zrozumiał wielkość Boga i własną małość. „Jezus rzekł do 
Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, 
zostawili wszystko i poszli za Nim” (Łk 5,10b-11) – tak wyglądał początek przemiany 
zwykłego rybaka w pierwszego następcę Jezusa Chrystusa. Oby każdy z nas doznał 
takiej przemiany, drobniejszej, na własne możliwości, ale z pełnym otwarciem ku Chry-
stusowi. 

W tych trzech różnych powołaniach widzimy jednakową postawę pokory i ule-
głości tych, którym się Bóg objawił. Taka bowiem postawa jest warunkiem odpowiedzi 
Bogu, który powołuje. Do takiej postawy pokory i uległości prowadzi nas uważne słu-
chanie Słowa Bożego.  

Panie Jezu, naucz nas trwać przed Tobą w pokorze i słuchać, abyśmy usłysze-
li, co Ty, nasz Boże, chcesz nam powiedzieć.                 Piotr Blachowski 

 
 

Ogłoszenia duszpasterskie: 
 

1. Dzisiaj o godz. 15.00 nieszpory niedzielne i błogosławieństwo sakramentalne.  
2. W poniedziałek XXVII Światowy Dzień Chorego. O godz. 18.00 Msza św. 

i nabożeństwo eucharystyczne z błogosławieństwem lourdzkim. 
      Udzielanie sakramentu Namaszczenia Chorych będzie 9. marca w ramach wizytacji 

kanonicznej Ks. Biskupa. 
3. We wtorek, po Mszy św. spotkanie LSO. 
4. W czwartek, o godz. 18.00, Msza św. i spotkanie 
    kandydatów do bierzmowania  (Grupa III). 
5. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 

      16.00 -16.25: spotkanie dzieci komunijnych 
      16.30 – nabożeństwo biblijne (z udziałem dzieci SP). 

                    17.00 – spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I) 
                    18.00 – Msza św. i spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II) 
6. Kolekty: 10. lutego – na ogrzewanie kościoła (3 - opłata za gaz) 
                  17. lutego – na potrzeby parafialne 

Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  
 

 
 

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina: 
Zebranie Dzielnicy Gogolin-Karłubiec odbędzie się 18. lutego (poniedziałek) 2019r.  

o godz. 18.00 w świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.  (m. in.: wybór Zarządu 
Dzielnicy, wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, wolne wnioski i zapytania). 

 

Nr 6 
(509) 

 

10. II 2019 r. 

 

     
 

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

 

 

03 – 09. lutego 1(2). Górna: 1, 3, 5, 7, 11;  2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18.        
Dziękuję osobom z Rejonu 1(2), które w minionym tygodniu sprzątały kościół.  

Byli to: Barbara Ikas, Dorota i Jan Duczek, Adela Dyga, Edyta Wojtala,  
Małgorzata Jarosz, Katarzyna Bauer 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
10 – 16. lutego 3. Górna: 25, 29;     22, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 
17 – 23. lutego 4. Górna: 35, 43, 45, 47;   42, 46, 50, 52, 54, 56. 

 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Wizytacja Kanoniczna 8 – 9. marca 2019r. (Ks. Bp Paweł Stobrawa): 
8. marca (piątek): 18.00 - Msza św.  
                                              spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską 
9. marca (sobota): 11.00 – nabożeństwo dla chorych 
                                                spotkanie z grupami modlitewnymi 

                   14.30 – spotkanie z kandydatami do bierzmowania 
                   15.00 – spotkanie z LSO i Dziećmi Maryi 

mailto:stasieko@interia.pl
http://www.parafiakarlubiec.pl/
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Złota myśl tygodnia: „Nie należy mylić prawdy z opinią większości”.  (Jean Cocteau)”                 
 
 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Teodora i Katarzynę Polański, 
                  Juliana i Kazimierę Wolski i dusze w czyśćcu cierpiące.              
 

V Niedziela Zwykła - 10. II 2019 r.                  (pokropienie wodą święconą  
                                   i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – 2. n. miesiąca) 

                    
 

               7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za + Annę Bauch (od koleżanek). 

 
 

M.:  9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) –    
      ………………..………………………………. (intencja wolna). 

               

             10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – w int. Emmy Marii Duczek (z okazji 1. r. ur.) z podz. za o. łaski  
                   z prośba o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

 

Błogosławieństwo rocznego dziecka: Emma Maria Duczek 
Chrzest św.: Jan Wijata               

      15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.              
    
 

 

Poniedziałek (11. II) – NMP z Lourdes. XXVII Światowy Dzień Chorego 
                                      „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8) 
 

       17.30 – różaniec za chorych 
M: 18.00 – w intencji chorych i opiekujących się chorymi. 
 

               (udzielanie sakramentu namaszczenia chorych będzie 8. marca  
                w czasie liturgii, w której będzie przewodniczył Ks. Biskup).  
 

       Nabożeństwo eucharystyczne i błogosławieństwo lourdzkie. 
 

 

Wtorek (12. II) – dzień powszedni                     

      17.30 – różaniec za chorych i opiekujących się chorymi 
M: 18.00 – za + Pawła Torka, ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo  
                  i ++ z pokrewieństwa. 

Po Mszy św.: spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza 
 

 

Środa (13. II) – dzień powszedni 
 

              7.30 – różaniec  i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za ++ Jadwigę i Józefa Borys, + córkę Gertrudę            

 
 

Na wesoło:  - Czy kiedy oskarżony kradł te koszule, to pomyślał o swojej biednej matce,     
                  która poświęciła całe swoje życie, aby go wychować na uczciwego człowieka? 

- Nie, proszę wysokiego sądu, bo to były męskie koszule. 
 

Czwartek (14. II) – św. Cyryla mnicha i św. Metodego biskupa 
                               Patronów Europy      

                       

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 Diecezjalnego Dzieła Modlitwy „Oremus”     

M.: 18.00 – za + męża Józefa Mocza, ++ rodziców Jana i Katarzynę Oremek, 
             Jadwigę Mocza, 2 braci, szwagra i szwagierkę Ritę Oremek,  

                  ++ z pokrewieństwa Oremek i Mocza. 
 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa  III) 
 

 

Piątek (15. II) – dzień powszedni 

     

            15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia 
        *16.00 – 16.25: spotkanie dzieci komunijnych  
         16.30 (z udziałem dzieci SP) – nabożeństwo biblijne 
           17.00 – 17.30: spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa  I) 

 

M.: 18.00 – za parafian. 
Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa  II) 

         

Sobota (16. II) – dzień powszedni          

M.: 8.00 – Józefę Zelek (16 – od Emilii Żelazko).             
 

                 17.00 – 17.40: spowiedź św. 
                 17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy) 
     17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
     17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Chudala, Martę i Pawła Kipka,  
                   2 siostry, 2 braci, Anitę Nichtke i ++ z pokrewieństwa.              

 

VI Niedziela Zwykła - 17. II 2019 r.          (niedziela młodzieży– 2. n. miesiąca) 
                    
 

             7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – …………………………………. (intencja wolna). 
 
 

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

      15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.             
 

 
 

6 – 10. marca 2019r.: REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

Będzie  je prowadził ks. Józef Kara z Gliwic 
Módlmy się w intencji parafian i ks. rekolekcjonisty.                                       
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