
Biuro Parafialne: 47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 102 (zakrystia kościoła) 
Telefon.:  kom.: 507–017–858,  e-mail: stasieko@interia.pl 
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„Wielka tajemnica wiary” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020 
 

 I Niedziela W. Postu – Potwierdzeniem udziału chrześcijan w zwycięstwie       
       Chrystusa nad pokusą i śmiercią  

jest celebracja sakramentów paschalnych 
 
 

Słowo Boże: Rdz 2,7-3,7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11 
 

Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia 
Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: 
kerygmy. (…). Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 
chciałbym przekazać każdemu chrześcijaninowi (…): 
„Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chry-

stusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, 
mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kon-
templuj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W 
ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo”. Pascha Jezusa nie jest wyda-
rzeniem z przeszłości: ze względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna i po-
zwala nam postrzegać i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących. 

Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2020 
 

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 na Mszy św. o godz. 10.30 pobłogosławienie książeczek „Droga do Nieba”  
     i rozdanie ich dzieciom komunijnym. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami. 
2. Dzisiaj o godz. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa.  
    Kazanie pasyjne (1) wygłosi ks. dr Janusz Podzielny. 
    Za udział w Gorzkich żalach w okresie W. Postu można uzyskać odpust zupełny. 
3. 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 
                                        Spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa I i II). 

4. W 1. piątek miesiąca:   15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
         16.30 – Msza św. z udziałem dzieci 
         17.30 - wypominki, Droga krzyżowa (z udziałem młodzieży i dorosłych),  
                                                                              Msza św. i nabożeństwo do NSPJ.   

Spotkanie Kandydatów do Bierzmowania (Grupa III).    
5. W 1. sobotę miesiąca: 7.30 – różaniec, 8.00 - Msza św., modlitwa do Matki Bożej,  
                                                           zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie w salce. 
6. Spowiedź św. w tym tygodniu: niedziela 7.30 – 7.55 i 10.00 – 10.25; 

                poniedziałek i 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 

7. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.  
8. Kolekty:  1 marca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.       

                8 marca – na potrzeby parafialne. 
Zbiórka do puszki:  8 marca - na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. 
Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  

 

 
 

9. 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.  

10. Intencje mszalne na 2020 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św.  
    Wolne intencje Mszy św. w marcu: 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
  1 – 7 marca 19. 

(20-21) 
Krapkowicka 128, 134, 154 
Kamienna  1, 6.        Wapienna 1, 6. 

  8 – 14 marca 22. Kamienna 3a, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19. 
Dziękuję osobom z Rejonu  18. (Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165 
   136, 138, 140, 142, 146, 148) za pełnienie dyżuru parafialnego. 
                                                      

  7 (sobota) – 8.00 16 (poniedziałek) – 18.00 
  8 niedziela – 9.15 18 (środa) – 8.00 
12 (czwartek) – 18.00 19 (czwartek) – 18.00 
13 (piątek) - *9.00 24 (wtorek) -18.00 
14 (sobota) - *9.00 25 (środa) – 8.00 
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Złota myśl tygodnia: „Nie ma większej męki i udręki dla człowieka jak wyzbycie się Boga.  
Nie ma dla nas większego wroga niż my sami, gdy pozbędziemy się wiary w Boga ”.   

(Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński) 
 

M.: 18.00 – za + Erharda Wojtala i ++ z pokrewieństwa. 
 

I NIEDZIELA Wielkiego Postu – 1. III 2020 r. (1. niedziela - adoracja) 
         
 

         7.20 – Godzinki ku czci Niepokalanego poczęcia NMP 
         7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 –  za + męża i ojca Józefa Kulik, ++ rodziców Jana i Bronisławę Niestrój  
                  oraz ++ z pokrewieństwa. 

Adoracja i modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 
      
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ rodziców Małgorzatę i Stefana Stanowskich,  
                 Agnieszkę i Waltra Nocon, syna Arkadiusza i ciocię Emmę Lipka. 

Chrzest św. w czasie Mszy św.: Alicja Maria Nocon 
Pobłogosławienie książeczek DN dla dzieci komunijnych 

i spotkanie z rodzicami 
 

         *14.30 – Gorzkie żale z 1. kazaniem pasyjnym (ks. dr Janusz Podzielny).     

 

Poniedziałek (2. III) – dzień powszedni                                                                                                   

M: 18.00 – za + Kazimierza Pajora (10 – od uczestników pogrzebu). 
 

 

Wtorek (3. III) – dzień powszedni              

M.: 18.00 – za + męża Jerzego Feliks, ++ rodziców i teściów, 2 siostry, 3 braci,  
            2 szwagrów, siostrzeńca Norberta, jego żonę Alicję i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Środa (4. III) – św. Kazimierza Królewicza 
 

       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – do Bożej Opatrzności w int. Gerarda Wicher (z ok. urodzin)  
                z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. w rodzinie Wicher. 
 

 

Czwartek (5. III) – 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) – za ++ rodziców Ryszarda i Paulinę Tkocz. 
 

Spotkanie kandydatów do Bierzmowania (grupa I i II). 

 

 

Piątek (6. III) – 1. piątek miesiąca            
 

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia       
M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za + Kazimierza Pajora  
                                                 (10 – od uczestników pogrzebu). 
 

          17.30 – wypominki i Droga krzyżowa (z udziałem młodzieży i dorosłych) 
M.: 18.00 – za + Alfreda Matuszka (w 1. r. śmierci). 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne  
Spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa III) 

 

 

Sobota (7. III) – 1. sobota miesiąca     

M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.  
Litania i modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi       

Zmiana tajemnic różańcowych. 
Spotkanie (w salce) Żywego Różańca i Dzieci Maryi   

            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 – o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej w rodzinie Anny. 
 

 

II NIEDZIELA Wielkiego Postu – 8. III 2020 r.         (2. niedziela miesiąca -  
                 pokropienie wodą święconą  i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) 

         
 

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 –  w int. Beaty i Krystiana Macha z podz. za o. łaski z 
prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej. 
      
 

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

10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski w rodzinie Mateusza i Sylwii  
                  Skałecki, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego  
                  i opiekę Anioła Stróża dla Karola, Natalii i Zofii. 

Chrzest św. w czasie Mszy św.: Zofia Barbara Skałecka 
 
 

         *14.30 – Gorzkie żale z 2. kazaniem pasyjnym (ks. dr Janusz Podzielny). 
 

 

Na wesoło: Ksiądz na lekcji religii pyta dzieci:  - Co robimy gdy jest post? 
                   Jasio się zgłasza: - Lajkujemy i udostępniamy. 
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