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

 VI Niedziela Zwykła – Eucharystyczna Ofiara oczyszcza, odnawia oraz  
          uprasza wieczną nagrodę pełniącym wolę Bożą 

 

Liturgia słowa Bożego: Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 
 
 

Jesteśmy tak uwarunkowani psychicznie, że chociaż moglibyśmy 
mówić prawdę, nierzadko ją omijamy. Okłamujemy nie tylko samych 
siebie, ale także innych, traktując kłamstwo jako wyjście „lepsze” od 
bolesnej prawdy. I nie jest to kwestia naszej mądrości, lecz chęć 
ułatwienia sobie życia. A przecież powinniśmy stosować prawo, które 

nam jest dane. Możliwość zrozumienia prawa daje nam Pismo Święte.      
Od Proroków, Apostołów, a przede wszystkim od Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy 
wspaniały zbiór praw, pouczeń, mądrości w pełni natchniony Duchem Świętym. Jest  
w nim wszystko, co Bóg nam chciał, chce i będzie chciał przekazać i powiedzieć. I tak w 
Księdze Mądrości Syracha czytamy, iż Pan zna nasze wszystkie czyny, zamiary,  
te dobre i te złe. (…). My sami nierzadko nie pamiętamy wielu szczegółów z naszego 
życia. Więcej, niejednokrotnie mylimy się w ocenie, jesteśmy w bolesnym dla nas błę-
dzie. Mądrość Boga, podobnie jak Jego Miłość, nie jest wybiórcza, ale jest tak wielką 
dla nas tajemnicą, że jedynie miłość do Boga potrafi nam cokolwiek przybliżyć tę niewy-
słowioną dobroć.     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 nieszporów nie będzie. 
2. Spowiedź św. 30 min. przed Mszą św., a w sobotę: 7.30 – 7.55  i 17.00 – 17.30 
3. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) będzie czynne w tym tygodniu w czwartek,  
     piątek i sobotę, po Mszy św.  
4. Kolekty:  16 lutego – na budowę Domu Parafialnego.       
                   23 lutego – na potrzeby parafialne. 

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

5. 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. 

6. Spotkanie uczestników pielgrzymki do Gruzji odbędzie się 24 lutego 
       (poniedziałek), po Mszy św. o godz. 18.00.  

 
 

 
7. Nauki przedślubne, organizowane w dekanacie, 
 będą w kościele pw. św. Jacka w Kamieniu Śląskim:  

 29 lutego (sobota) – 1. część i 21 marca (sobota) – 2. część. 
Rozpoczęcie o godz. 14.00. 

  
8. Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św.  
    Wolne intencje Mszy św. w lutym: 25 (wtorek) – 18.00. 
                    w marcu: 

    
 
 
 
 
 
Na wesoło: Policjant do kierowcy: 

- Jechał pan ponad 100 km na godzinę. Nie przyszło panu do głowy,  
                            że może się pan zderzyć z innym samochodem?! 

  - Z innym samochodem? Na chodniku? 
 
 
 
 

 

12 – 15 marca 2020r.: REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 

Będzie je prowadził ks. Daniel Breguła z Opola. 
Módlmy się w intencji parafian i ks. rekolekcjonisty.                                       
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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. 
16 – 22 lutego 17. Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57. 

23 – 29 lutego 18. Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165 
                      136, 138, 140, 142, 146, 148. 

Dziękuję osobom z Rejonu  15. (16) (ul. Marzanny 1, 5, 7, 9, 21, 27;    2, 8, 26, 28)  
za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego.  

  2 (poniedziałek) – 18.00 14 (sobota) - *9.00 
  4 (środa) – 8.00 16 (poniedziałek) – 18.00 
  7 (sobota) – 8.00             17 (wtorek) – 18.00 
11 (środa) – 8.00 
12 (czwartek) – 18.00 

18 (środa) – 8.00 
19 (czwartek) – 18.00 

13 (piątek) - *9.00 24 (wtorek) -18.00 

16 lutego 2020 r.                                                  - 4 -                                                         Nr 7/562  
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Złota myśl tygodnia: „Jeśli masz wątpliwości – mów prawdę”.  (Mark Twain). 
 

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     

Poniedziałek (17. II) – dzień powszedni                                                    

M: *8.00 – o Boże błogosławieństwo dla dzieci. 
 

 

Wtorek (18. II) – dzień powszedni              

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Antoniego Wojtala, 2 braci,  
                  ++ z pokrewieństwa Wojtala, Kasiura, Prusko i Dorniok. 

 

 

Środa (19. II) – dzień powszedni            
       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + + rodziców Konrada i Jadwigę Dyga,  
                 ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 

Czwartek (20. 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 – za ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk,  
                   dziadków Gabrielczyk i Woźnica oraz + wujka Gerarda. 
 

 

Piątek (21. II) – dzień powszedni            
 

      15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
        

M.: 18.00 – za + męża i ojca Herberta Malkusz, ++ rodziców Martę i Piotra  
                  Malkusz, Marię i Ernesta Nowak, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Sobota (22. II) – święto Katedry św. Piotra Apostoła     

M.: 8.00 – w int. parafian o ducha pobożności.   

            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 – w int. Karola Wicher (z okazji 70. r. ur.) z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej.    (TD) 
 

 
 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23. II 2020 r. (4. niedziela rodziny ) 
         
 

         7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 –  za ++ rodziców Zofię i Jerzego Furgol, męża Karola,         
                  braci Wilhelma i Pawła, siostry Marię i Martę. 
      

 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – (Msza św. w intencjach zbiorowych): 
  1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc. 
  2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, 
     ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula,  
     s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch. 

 3) w intencji dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego 
 4) w intencji pracujących za granicą 
 5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
 6) o pokój na świecie 
 7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
 8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
 9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
10) w intencji młodzieży 
11) w intencji chorych parafian 
12) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
13) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

Oddanie czci relikwiom św. o. Pio (przez dotknięcie lub ucałowanie) 
 

          *14.00 – 15.30: adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
           14.00 – 15.00: adoracja w ciszy i spowiedź św. 
            15.00 – 15.30: adoracja wspólnotowa i błogosławieństwo sakramentalne. 
 

 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: 
„Ze szczerej miłości, która wszystko czyni i znosi dla zbawienia i korzyści wszystkich, 
wypływa pragnienie czynu i działania. Obecny w Najświętszym Sakramencie żywy Chry-
stus daje niezbite dowody swej miłości ku nam i kierowany siłą Boskiej miłości, odnawia 
ustawicznie swoją ofiarę. Widocznym staje się przeto to, z jakiego źródła czerpią swą 
moc głosiciele prawdy objawionej, skąd jest tyle różnorodnych instytucji dobroczynnych, 
kształtujących u katolików wytrwałość i szczęśliwą pomyślność” (Leon XIII). 
 

 
 

Polecam: Marek Grechuta – piosenka pt.: „Wolność” (1994) 
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