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„Wielka tajemnica wiary” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020 
 

II. Niedziela po Narodzeniu Pańskim – Na dary „łaski i prawdy” odpowiedzieć  
                              miłością i wiernością Bogu 

 

Liturgia słowa Bożego: Syr 24,1-12; Ef 1,3-18; J 1,1-18 

 
 

Pycha jest źródłem wielu, jeśli nie wszystkich, ludzkich grze-
chów. Szatańskie: „nie będę służył” - mimo upływających wie-
ków nie straciło swej aktualności. Dlatego w drugim czytaniu  
z dzisiejszej niedzieli znajdujemy słowa św. Pawła, który  

w Liście do Efezjan oddaje cześć Chrystusowi. Na jego wyznaniu można oprzeć chrze-
ścijańską koncepcję mądrości. Mimo, że świat jest niechętny wszelkim przejawom uni-
żenia, wyznawcy Chrystusa oddają chwałę Zbawicielowi. Paradoksalnie ten akt nie 
umniejsza ich godności, ale ją potwierdza, a nawet wzbogaca. 
Liturgia Słowa zachęca nas dzisiaj, byśmy przyjęli postawę pokory. Człowiek uznający 
swą małość i zależność od Boga staje się wielki i silny. 
Doskonale rozumiał to św. Jan. Jego pouczenia są przeniknięte wielkim bogactwem 
myśli teologicznej. W Prologu do swojej Ewangelii zawarł hymn na cześć Jezusa Chry-
stusa. To właśnie mądrość, chyba w większym stopniu aniżeli wiedza, pozwoliła mu 
oddać Zbawicielowi chwałę: „I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”.        ks. Marek Łuczak 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 
 

1. Dzisiaj o godz. 10.15 mini koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej Górażdże SA 
i Msza św. z orkiestrą.  

2. Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego. 
   Msze św. o godz. 8.00 i 10.30 (z udziałem kolędników misyjnych). 
   Po Mszy św. błogosławieństwo kadzidła i kredy.  
   O godz. *14.00 nieszpory kolędowe i błog. sakramentalne. 
3. W piątek dzień wieczystej adoracji Pana Jezusa w naszym kościele (jeden raz  

w roku), wyznaczony nam przez Ks. Biskupa: godz. 15.00 - 18.00. 

  Od godz. 16.30 – 17.00: adorują dzieci i młodzież. 
   Zapraszam do udziału w tej modlitwie wszystkich parafian.  
4.  W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pana Jezusa. Na Mszy św. o godz. 10.30  

uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez dzieci komunijne i pokropienie 
wodą święconą. Dzieci niech przyniosą świece chrzcielne. 

5. Trwają odwiedziny kolędowe. Bardzo proszę by na stole obok krzyżyka i świec było 
Pismo św.  Ojca, męża, głowę rodziny, proszę o przeczytanie w czasie wspólnej mo-
dlitwy kolędowej wybranego przez siebie tekstu biblijnego.  

   Proszę też zwrócić uwagę na zmianę godzin Mszy św. w dni powszednie.  
   We wtorek i piątek Msza św. o godz. 7.00. 
6. Kolekty:  5 stycznia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne 
                   6 stycznia – na misje 
                 12 stycznia – na ogrzewanie kościoła 

Zbiórka do puszki: 6 stycznia - „Kolędnicy misyjni” - dla potrzebujących dzieci w Ama-
zonii. 
W niedziele 5, 12 i 19 stycznia można w ramach kolekty złożyć ofiarę kolędową, która 
zostanie przeznaczona na  prace wykończeniowe w Domu Parafialnym.  
Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  

7. W zakrystii przyjmowane są intencje Mszy św. na 2020 r. 
8. 6 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w kościele NSPJ w Gogolinie odbędzie się koncert 

kolęd i pastorałek - „NOWO NARODZONY” z zespołem muzycznym „Igramy z Po-
kusą”. Organizatorzy serdecznie zapraszają. 

 

   

 

Nr 1 
(556) 

 
5. I 2020 r. 

 

     
 

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

 

 

Zestawienie roczne 2017 2018 2019 
1. Sakrament chrztu św. 18 11    12 (6 chł., 6 dz.) 
2. Pierwsza Komunia św. 18 17    12 (6 chł., 6 dz.) 
3. Sakrament bierzmowania 8 8      8  
4. Sakrament małżeństwa  6 6      6 
5. Zgony 17 11      9  (6 m., 3 k.) 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: *we wtorek od 17.00 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
  5 – 11 stycznia 10. Pasieczna: 3, 9, 11, 13, 17;     8, 10, 12, 14. 
12 – 18 stycznia 11. Bagienna: 1, 3, 5, 9, 15, 17;      12, 16, 20. 

Dziękuję osobom z Rejonu  8(9), ul. Nowa: 27, 31, 33, 37, 39, 43; 64., które w minio-
nym tygodniu pełniły dyżur parafialny.  
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Złota myśl tygodnia: „Im bardziej człowiek umniejsza się w sobie, 
                                   tym więcej Bóg wzrasta w nim”.          (św. Antoni z Padwy). 
 
 
 

M.: 18.00 – za ++ ojca Mariana i brata Marka oraz ++ z rodziny. 
            
 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim - 5. I 2020 r.     (1 niedziela m. - adoracja) 
                     

                     *7.20 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
        7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M.: 8.00 – za + Karola Wicher, jego ++ rodziców i opiekunów,  
                 ++ z pokrewieństwa Wicher, Prusko i Jaszkowic. 
 

          Adoracja Pana Jezusa 
 

 10.15: mini Koncert Kolęd Orkiestry Dętej Górażdże Cement SA 
M.: 10.30 (z udziałem Orkiestry) – w int. Stanisława Krzeczek (z ok.1 .urodzin)  
        z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.                                                   

 

Błogosławieństwo rocznego dziecka 
 

    *Nieszporów dzisiaj nie będzie 
 

 

Poniedziałek (6. I) - U R O C Z Y S T O Ś Ć  O B J A W I E N I A  P A Ń S K I E G O  
  (Święto Trzech Króli) 

 

M.: 8.00 – za ++ męża Huberta Sapok, syna Jana, rodziców Sapok, Nogielski,  
                 brata, siostrę, ks. Arkadiusza i ++ z rodziny.    

Błogosławieństwo kadzidła i kredy 
 

M.: 10.30 (z udziałem kolędników misyjnych) – w intencji parafian.                                         
Błogosławieństwo kadzidła i kredy         

      *14.00 – Nieszpory kolędowe i błog. sakramentalne.       
 

 

Wtorek (7. I) – dzień powszedni 
 

M.: *7.00 – …………………………………………………………… (intencja wolna). 
 

 

 

Środa (8. I) – dzień powszedni 
       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + ojca Reinholda Nowak (w 1. r. śmierci),   
                  + mamę Małgorzatę Nowak i ++ z pokrewieństwa. 

 

 

Czwartek (9. 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 Diecezjalnego Dzieła Modlitwy „Oremus” 

 

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

 
 

Piątek (10. I) – dzień wieczystej adoracji Pana Jezusa w naszym kościele 

       6.30 – różaniec 
M.: *7.00 – w intencji parafian.          Błogosławieństwo sakramentalne 

            15.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa 
            15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia 
            15.15 – 16.30 (modlitwa w ciszy) 
            16.30 – 17.00: adorują dzieci i młodzież 
            17.15 – 17.45: różaniec 
            17.45 – 18.00: wspólnotowe zakończenie adoracji 
                                    i błogosławieństwo sakramentalne 
 

 

M.: 18.00 – w int. Małgorzaty Wieczorek (z ok. 85. r. ur.) z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.    (Te Deum) 
 

 

Sobota (11. I) – dzień powszedni                             

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

                   17.00 – 17.30: 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 + męża i ojca Leona Wocka, ++ rodziców z obu stron  
                   i ++ z pokrewieństwa.              

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 12. I 2020 r.     (2. niedziela m.- asperges) 
(Na Mszy św. o godz. 10.30 uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez dzieci 

komunijne i pokropienie wodą święconą. Dzieci niech przyniosą świece chrzcielne) 
 
 

      7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 8.00 – w intencji parafian.        

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

 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
  M: 10.30 – w int. Adama Ficek (z okazji urodzin) z podz. za o. łaski z prośbą  

             o Boże błog., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla całej rodziny.   
               

     *Nieszporów dzisiaj nie będzie.  
 

 
 

Na wesoło: Lekcja religii. Katechetka opowiada o cudzie przemienienia przez Chrystusa 
wody w wino w Kanie Galilejskiej. Gdy skończyła, pyta dzieci: 
 - Co myśleli goście biorący udział w tym weselu, widząc cud? 
Wstaje mała dziewczynka i mówi: - Wszyscy myśleli, że gdy oni będą urządzać wesele, 
to koniecznie muszą zaprosić Pana Jezusa. 
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