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

   Niedziela Chrztu Pańskiego – Od chwili chrztu żywe wody       
                               zaczynają płynąć w każdym ochrzczonym, 
             zaś nurt przybiera na sile w trakcie każdej Eucharystii. 

 

Liturgia słowa Bożego: Iz 42,1-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17 
 

Nie da się pogodzić ognia z wodą. To oczywiste. Czy 
na pewno? Zostaliśmy ochrzczeni wodą, ale w tym samym 

momencie staliśmy się mieszkaniem Ducha Świętego, który jest ogniem i które-
go nic nie jest w stanie ugasić – żadna odmowa, żadna obojętność”.              
Chrzest Jezusa jest doskonałą okazją do refleksji nad sakramentem chrztu św., który 
tak często traktowany jest jako jedynie rodzinny obyczaj. Dlatego warto sobie przypo-
mnieć to, co sprawia ten sakrament i do czego zobowiązuje. 

Konsekwencje chrztu św.:  
• odpuszcza grzechy (pierworodny i wszystkie inne) – wyrywa z mocy szatana 
• czyni człowieka dzieckiem Bożym – świątynią Ducha Świętego 
• przyjmuje do Kościoła (wspólnoty) 
• uzdalnia do życia w Kościele (aktywnego życia) 

Sakrament chrztu św. zobowiązuje: 
• do świadomego kształtowania życia w oparciu o chrześcijańskie zasady,  

                                          do dążenia do doskonałości chrześcijańskiej, do świętości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 
 

1.  Dzisiaj Święto Chrztu Pana Jezusa. Na Mszy św. o godz. 10.30 uroczyste odnowie-
nie przyrzeczeń chrzcielnych przez dzieci komunijne i pokropienie wodą święconą.  
Z dniem dzisiejszym kończy się liturgiczny Okres Narodzenia Pańskiego.  
(Kolędy - tradycyjnie będziemy śpiewać do 2. lutego). Jutro rozpocznie się w liturgii 
okres zwykły. W tym czasie nie obchodzi się żadnej szczegółowej tajemnicy Chry-
stusa, lecz wspomina się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedzielę. 

2. W środę Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 
3. W piątek XXIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. 
4. W sobotę rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan,     
    który zakończy się świętem Nawrócenia św. Pawła (25. I). 
5. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.  
6. 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. 
7. Spowiedź św. 30 min. przed Mszą św. a w sobotę 7.30 – 7.55 i 17.00 - 17.30. 
8. Kolekty:  12 stycznia – na ogrzewanie kościoła 

                19 stycznia – na potrzeby parafialne.  
9. W niedziele 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.  
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od 17.00 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
12 – 18 stycznia 11. Bagienna: 1, 3, 5, 9, 15, 17;      12, 16, 20. 

19 – 25 stycznia 12. Fredry 14, 18. 
Łąkowa 3;  20, 26, 28, 30, 38. 

Dziękuję osobom z Rejonu  10 (ul.  Pasieczna: 3, 9, 11, 13, 17;  8, 10, 12, 14),  
które  w minionym tygodniu pełniły dyżur parafialny.  
Kościół sprzątały: M. Świerc i E. Węgrzyn.  
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Złota myśl tygodnia: „Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać”.                             
                                                                        (sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński) 
 
 
 

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) 
 
 

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

Pobłogosławienie wody 
        

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

Pobłogosławienie wody 
 
 
 

       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.   
Pobłogosławienie wody 

 
               

           *Nieszporów dzisiaj nie będzie.  
 

 

Rozpoczyna się okres zwykły w liturgii 
Poniedziałek (13. I)  
 

M.: 8.00 – za + Kazimierza Pajora (1). 
 

 

Wtorek (14. I) – dzień powszedni 
 

M.: *7.00 – za + Kazimierza Pajora (2). 
 

 

Środa (15. I) – dzień powszedni 
       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – w int. Bernarda (z okazji urodzin) z podz. za o. łaski  
                 z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 

 

 

Czwartek (16. I) – dzień powszedni 

 

         7.30 – 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 – za + Kazimierza Pajora (3). 

 

Piątek (17. I) – św. Antoniego, opata 

M.: *7.00 – za + Kazimierza Pajora (4). 

 

                        15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia             

 

Sobota (18. I) – dzień powszedni                             

M.: 8.00 – za + ojca Leona Bilińskiego, + mamę Mariannę 
                 oraz ++ rodzeństwo z obu stron. 
     

                   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 Alojzego Suszka (w rocznicę śmierci).              

 

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19. I 2020 r.     (3. niedziela m.- niedziela młodzieży) 
 
 

      7.45: mini koncert Chóru Parafialnego 
M: 8.00 – za ++ męża ojca i dziadka Zdzisława Żaczek, ojca Wilhelma Matuszek,   

          siostrę Marię, brata Norberta i dusze w czyśćcu cierpiące.        
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
  M: 10.30 – za ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Wojtala, 2 braci,  
                  ++ z pokrewieństwa Wojtala, Prusko i Dorniok.             
 

 

Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św. w dni powszednie. 
Wolne intencje Mszy św. w styczniu: 
 

24 (piątek) – 18.00 
29 (środa) - 8.00 
          w lutym: 
  1 (sobota) – 8.00 
  3 (poniedziałek) - 18.00 
  4 (wtorek) - 18.00 
  5 (środa) - 8.00 
  6 (czwartek) - 18.00 
  7 (piątek) – 16.30 i 18.00 
  8 (sobota) - 8.00 
10 (poniedziałek) – 8.00 

  

 

Na wesoło: Proboszcz poszedł pomodlić się przy żłóbku i zobaczył, że nie ma figurki 
Dzieciątka Jezus. Zdenerwował się, że ktoś ją ukradł. Rozgląda się, a do kościoła wcho-
dzi mały chłopiec z sankami i figurką pod pachą. Kapłan pyta srogo chłopca, czy to on ją 
ukradł. Chłopiec tłumaczy: – Nie ukradłem. Modliłem się bardzo do Pana Jezusa, żebym 
dostał sanki na gwiazdkę i dostałem. Z wdzięczności przewiozłem Pana Jezusa sankami 
trzy razy dookoła kościoła. 
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