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

 Ofiarowanie Pańskie – „Jezus jest chwałą Ludu Bożego i światłem narodów” 
 

Liturgia słowa Bożego: Ml 3,1-4; Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40. 
 
 

Dać coś komuś, zaofiarować swoją pomoc – to piękna 
sprawa. Dać siebie, ofiarować komuś swoją osobę, swoje życie 
i umiejętności – to szczęście. My, chrześcijanie, z dawien dawna 
ofiarowujemy Panu swoje dzieci w dniu Chrztu, potem ponawiamy 
ofiarowanie w trakcie I Komunii świętej, przy Bierzmowaniu, podczas 
Ślubu. Może więc warto spojrzeć na to nasze ofiarowanie przez 
pryzmat Ofiarowania Pańskiego. (…).  

Ofiarowanie jest zapoczątkowaniem, a zarazem znakiem 
tego oddania się Ojcu, które swój szczyt osiągnie na krzyżu. Ze względu jednak na 
ludzką naturę Jezusa, Jego czyn jest ofiarowaniem Ojcu nie tylko swej Osoby, lecz 
także całej ludzkości. Tym samym Chrystus stał się i dla ludzkości, i dla każdego czło-
wieka, wzorem bezgranicznego zawierzenia Bogu i posłuszeństwa woli Bożej. 
Dla upamiętnienia Świętego Ofiarowania przynosimy do kościoła gromnice, których 
światło ma symbolizować Chrystusa jako  światło prowadzące nas do Boga – 
Boga Ojca, Jego Syna i Ducha Świętego, który czuwa nad nami, abyśmy nie zbłądzili  
w drodze, Drodze Chrystusowej.       Piotr Blachowski 

 
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 Święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie określane świętem Matki Bożej    
    Gromnicznej (błogosławieństwo świec i procesja do ołtarza).  
    Czcimy Chrystusa Pana – Światłość Świata i Jego Matkę.  
    Również dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 

2. Dzisiaj o godz. 15.00 różaniec i błog. sakramentalne.  Po nabożeństwie zmiana ta-
jemnic różańcowych i spotkanie w salce Dzieci Maryi i Żywego Różańca. 

3. W poniedziałek o godz. 8.30 rozpocznie się demontaż dekoracji świątecznej w ko-
ściele. Zapraszam do pracy wszystkich chętnych. Po pracy wspólna kawa w salce.  

4. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Błażeja. Modlitwa do św. Błażeja  
i błogosławieństwo gardła będzie po Mszy św. o godz. 18.00. 

5. W środę wspomnienie św. Agaty. Po Mszy św. pobłogosławienie wody i chleba. 
6. W 1. czwartek miesiąca:  8.30 - odwiedziny chorych z Komunią św.  
        17.00 – 18.00: Godzina Święta i spowiedź św.  
        18.00 - Msza św. z udziałem młodzieży 
                                         i spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa I, II i III). 
7. W 1. piątek miesiąca:   15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
         16.00 – 16.25 i 17.00 – 17.55: spowiedź św. 
         16.30 i 18.00 – Msza św. i nabożeństwo do NSPJ.      
8. Spowiedź św. w tym tygodniu: niedziela 7.30 – 7.55 i 10.00 – 10.25 

poniedziałek: 17.30 – 17.55,   wtorek: 17.30 – 17.55,   środa: 7.30 – 7.55 
czwartek: 17.00 – 17.50,   piątek: 16.00 – 16.25 i 17.15 – 17.55 
sobota: 7.30 – 7.55  i 17.00 – 17.30 

9. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.  
10. Kolekty:  2 lutego – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne 
                     9 lutego – na potrzeby parafialne.        
     Zbiórka do puszki: 2 lutego – na klasztory klauzurowe .  

  Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  
11. W przyszłą niedzielę (drugą miesiąca), o godz. 9.15, Msza św. dwujęzyczna. 
12. W dalszym ciągu poszukujemy osoby (kobiety lub mężczyzny), która podjęła by się 

funkcji koordynatora sprzątania kościoła. Minimum czasu, który trzeba by temu po-
święcić, to 30 minut w poniedziałek i 90 minut w sobotę. Warunki do uzgodnienia. 

 
 
 

 
 
 

Na wesoło: - Jasiu, podejdź do mapy i pokaż na niej Amerykę - zwraca się nauczyciel-
ka do ucznia.  Chłopiec posłusznie wykonuje polecenie.  
 - Bardzo dobrze, możesz usiąść, a wy dzieci, powiedzcie mi kto odkrył Amerykę?  
  - Jasiu! - odpowiada klasa. 

 

Nr 5 
(560) 

 
2. II 2020 r. 

 

     
 

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

 

 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od *16.30 i w sobotę od 8.45 do 10.00. 

  2 – 8 lutego 14. Malińska 4, 6, 12, 14, 16, 18, 34, 36, 38, 40, 42. 
Jasna 2, 9.    Torowa  

  9 – 15 lutego 15. (16) Marzanny 1, 5, 7, 9, 21, 27;    2, 8, 26, 28. 
Dziękuję osobom z Rejonu  13 (ul. Gogolińska - Malnia Skały: 6, 12, 77/1, 77/2, 77/4,                  
                                                                         79/1, 79/4, 79/6, 81/2, 81/3, 81/4, 83),  
                które  w minionym tygodniu pełniły dyżur parafialny.  
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Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113 

                                       EUR: 14 8884 0004 2001 0000 6930 0122 
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Złota myśl tygodnia: Ofiarowanie („wykupienie” za złożoną ofiarę) pierworodnego,  
                                 nawiązywało do wyzwolenia Żydów z egipskiej niewoli 
                                 i ocalenia ich przed ostatnią plagą (Wj 12, 29-30). 
 

M.: 18.00 (błogosławieństwo świec i procesja ze świecami) –   
                   za + Elżbietę Suszka i jej ++ rodziców, za ++ rodziców Piotra  
                   i Elżbietę Sczakiel, ojca Jana Maj i dusze w czyśćcu cierpiące. 

           
 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 2. II 2020 r.     Święto Ofiarowania Pańskiego 
Matki Bożej Gromnicznej. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego          

         7.20 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
        7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 (błogosławieństwo świec i procesja ze świecami) –   
       w int. Róży Różańcowej Krystyny Gołąb z podz. za o. łaski  
       z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 
       Za ++ członków Róży.                              Adoracja Pana Jezusa 

 

           10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 (błogosławieństwo świec i procesja ze świecami) – za + matkę Elżbietę    
 Remus (w 6. r. śm.), ++ ojca Franciszka, braci Ryszarda i Henryka oraz teściów.  

Adoracja Pana Jezusa 
       
 

 15.00 – różaniec i błog. sakramentalne.                  Zmiana tajemnic różańcowych. 
Spotkanie (w salce) Żywego Różańca i Dzieci Maryi 

 

 

Poniedziałek (3. II) – św. Błażeja, biskupa i męczennika 
        8.30 – demontaż dekoracji świątecznej w kościele. 
M.: 18.00 – za + Adelajdę Bachem (z int. sąsiadów). 
 

Modlitwa do św. Błażeja i błogosławieństwo gardła 
 

 

Wtorek (4. II) – dzień powszedni 
M.: 18.00 – za + męża Kazimierza Duława, ++ rodziców Józefa i Magdalenę  
                  Blania, teściów, bratową Wandę, 4 szwagrów i ++ z pokrewieństwa. 

 

 

Środa (5. II) – św. Agaty, dziewicy i męczennicy            
       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Kazimierza Pajora (7 - od uczestników pogrzebu). 

Pobłogosławienie wody i chleba św. Agaty 
 

 

Czwartek (6. II) – 1. czwartek miesiąca                                                    

           8.30 – odwiedziny chorych z Komunią św.  
 

        17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezusa)  
        17.00 – 17.50: spowiedź św. młodzieży i dorosłych  
        17.00 – 17.30: adoracja w ciszy 

      17.30 – różaniec : za papieża Franciszka,   bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,  
                  kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej z naszej parafii,  
                  w intencji DDM „Oremus”  (modlitwa w intencji kapłanów). 
        17.55 – modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne, zakończenie adoracji.   
M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – w int. parafian o ducha pobożności. 

Spotkanie kandydatów do Bierzmowania (grupa I, II i III). 

 

 

Piątek (7. II) – 1. piątek miesiąca 

                    15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
       16.00 – 16.25: spowiedź św.  
M.: 16.30 (z udziałem wszystkich dzieci) – w int. rodziny Bonkosz  
                      z podz. za o. łaski z prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo. 
                           

       17.15 – 17.55: spowiedź św. młodzieży szkół średnich i dorosłych  
M.: 18.00 (udziałem młodzieży) – za ++ rodziców Barbarę i Czesława Caban,          
                                                        ++ dziadków Bekiesch i dusze w cz. c. 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

 

Sobota (8. II) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny     

M.: 8.00 – za ++ dziadków Juliannę i Pawła Dyga,  
                 dziadków Anastazję i Wilhelma Pawliczek i ++ z pokrewieństwa.   

                   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 ++ rodziców Teodora i Katarzynę Polańskich,  
                   Juliana i Kazimierę Wolskich i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 
 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 9. II 2020 r.    (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) 
         
 

         7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 –  do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  
                  i zdrowie w rodzinie Wojtala.  
                  Za ++ rodziców Chudala i Wojtala. 
      
 

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

 
 
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. Pauliny Grochla (z okazji 1. r. ur.) z podz. za o. łaski  
                  z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

Błogosławieństwo rocznego dziecka 
 

       15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.  
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