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

 V Niedziela Zwykła – Eucharystia pozwala prowadzić życie w zjednoczeniu  
z Chrystusem oraz przyczyniać się do zbawienia świata 

 

Liturgia słowa Bożego: Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 
 
 

Słowo Boże uczy nas, w jaki sposób poznawać wolę Bożą i wy-
bierać „co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe”. A to z kolei pomaga 
w zachowaniu otrzymanego depozytu wiary, który wskazuje na świętość 
jako drogę pełnego rozwoju człowieczeństwa i chrześcijaństwa. A świę-

tość chroni przed wyborem miernoty i konformizmu, aby płynąć z prądem powierzchow-
nych mód i przyzwyczajeń. 
Uczniowie Jezusa, otrzymując chrzest, stają się uczestnikami przymierza z Bogiem, 
które trwa wiecznie. Są bardzo wartościowi i pożyteczni dla świata, gdyż niosą w sobie 
„smak” Jego nauki, potwierdzając jej moc własnym życiem. Jest to, jak naucza św. 
Paweł, „ukazywanie ducha i mocy”, aby wiara „opierała się nie na mądrości ludzkiej, 
lecz na mocy Bożej”. Uczniowie Jezusa muszą wciąż pielęgnować posiane w sobie 
słowo Boże, aby nie utracić „smaku” – zdolności dawania świadectwa. Chrześcijanie nie 
żyją bowiem wyłącznie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. 
Aby dać się prowadzić światłu Chrystusa, powinniśmy nasz rozwój duchowy podpo-
rządkować Dobrej Nowinie. Kiedy zagłębiamy się w lekturę Słowa życia, ładujemy du-
chowe akumulatory, dostrzegamy w świecie ślady Bożej obecności i realizujemy swoje 
życiowe powołanie. Nasz świat staje się przeniknięty światłem samego Chrystusa. Wpa-
trzeni w Chrystusa czerpiemy ze źródła i sami stajemy się „światłem świata”. Pełniąc 
dzieła miłosierdzia na wzór Chrystusa, stajemy się „solą ziemi”. 
Nasza życiowa wspólnota z Chrystusem będzie owocować w codzienności postaw, 
myśli i pragnień. A to pokaże, czy jesteśmy jedynie sympatykami Chrystusa, przez 
zmiękczanie ewangelicznych zasad czy autentycznymi chrześcijanami. 

ks. Leszek Smoliński 

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 o godz. 15.00 nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne.   
2. We wtorek XXVIII Światowy Dzień Chorego.  
   O godz. *9.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych  
    oraz nabożeństwo eucharystyczne z błogosławieństwem lourdzkim. 
3. Spowiedź św. 30 min. przed Mszą św., a w sobotę: 7.30 – 7.55  i 17.00 – 17.30 
4. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.  
5. Kolekty:  9 lutego – na potrzeby parafialne. 
                 16 lutego – na budowę Domu Parafialnego.       
     Na klasztory klauzurowe (2 lutego) zebrano 687 zł. 

  Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  
6. Dziękuję osobom, które pracowały w poniedziałek przy demontażu świątecznego 

wystroju kościoła. Byli to: A. Tutak, B. Schnurpfeil, E. Ryszytyło, B. Smiatek,  
H. Sznajder, T. Kasiura, Z. Łątka, J. Duczek, P. Trzerwa, M. Skrzypek, G. i T. Wicher,  
A. Wicher, J. Malkusz, Z. Wnuk i A. Wolska. 

7. 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: Mały Szkot prosi tatę:  – Tato, kup mi bilet na karuzelę. 
  – Cicho, Józiu – odpowiada ojciec – Nie wystarczy ci, że Ziemia się kręci? 
 
 
 
 

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

19 (środa) – 8.00,       22 (sobota) – 8.00, 
25 (wtorek) – 18.00,   27 (czwartek) – 18.00. 

w marcu: 
2 (poniedziałek) – 18.00,   4 (środa) – 8.00, 
7 (sobota) – 8.00,              9 (poniedziałek) – 18.00, 

                       10 (wtorek) – 18.00,           11 (środa) – 8.00. 

 

Nr 6 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.00. 
  9 – 15 lutego 15. (16) Marzanny 1, 5, 7, 9, 21, 27;    2, 8, 26, 28. 
16 – 22 lutego 17. Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57. 

Dziękuję osobom z Rejonu  14 ( Malińska 4, 6, 12, 14, 16, 18, 34, 36, 38, 40, 42. 
                                                         Jasna 2, 9.    Torowa ),  
za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.  
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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: „Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć się       
                                bezpiecznie w jakimś społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie              
                               czuć się w nim nie może!”      (sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński)      
 

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.  
 

 

Poniedziałek (10. II) – św. Scholastyki, dziewicy 
M.: *8.00 – za + Kazimierza Pajora (8 - od uczestników pogrzebu). 

 

 

Wtorek (11. II) – NMP z Lourdes. XXVIII Światowy Dzień Chorego 
      „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,   
                                                                 a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28) 
 

        8.30 – różaniec  
M: *9.00 – w intencji chorych i opiekujących się chorymi. 
 

               (udzielanie sakramentu namaszczenia chorych).  
         Nabożeństwo eucharystyczne i błogosławieństwo lourdzkie. 

M: 18.00 – do Bożej Opatrzności w int. rodziny Sapok z podz. za o. łaski  
                  z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej. 

 

 

Środa (12. II) – dzień powszedni            
       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Gerharda Mnich. 
 

 

Czwartek (13. II) – dzień powszedni                          

      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). 
M.: 18.00 – w int. parafian o ducha pobożności. 

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

 

      15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
        

M.: 18.00 – za ++ rodziców Paulinę i Huberta Kluge, ojca Ryszarda Żyła  
                   i ++ z rodziny 
 

 

Sobota (15. II) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny     

M.: 8.00 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. dla rodzin  
                 Zabłockich, Dziembowskich i Kępczyńskich.   

            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 Winfryda Brysz, ++ rodziców Ritę i Huberta  
                   Malkusz, teściów, dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa. 
 

 
 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16. II 2020 r.    (3 niedziela – niedziela młodzieży) 
         
 

         7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 –  do Bożego Miłosierdzia z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  
                  i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej w rodzinach Marii, Barbary i Piotra. 
      
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ Walentego, Franciszkę i Henryka Jaszkowic,  
                  ++ z pokrewieństwa Jaszkowic i Suszka. 
 

          *Dzisiaj nieszporów nie będzie 
 

 

12 – 15 marca 2020r.: REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

Będzie je prowadził ks. Daniel Breguła z Opola. 
Módlmy się w intencji parafian i ks. rekolekcjonisty.                                       

 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Dar wzajemnej miłości między żywymi czerpiący 
tyle siły i pomnożenia z Sakramentu eucharystycznego, spływa na wszystkich głównie 
mocą ofiary, która dosięga wszystkich w Świętych Obcowaniu. Jak wiadomo każdemu, 
Świętych Obcowanie jest wzajemnym dzieleniem się pomocą, przebłaganiem, modli-
twami, dobrymi czynami jakie są udziałem wiernych, którzy osiągnęli już ojczyznę nie-
bieską, z tymi, którzy są skazani na ogień czyśćcowy, oraz tymi, którzy jeszcze na ziemi 
pielgrzymują do nieba. Wszyscy zaś łączą się w jedną społeczność, której Głową jest 
Chrystus a czynnikiem ożywiającym miłość” (Leon XIII). 
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