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

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

XXX Niedziela Zwykła – „Abyśmy karmiąc się tym chlebem, miłowali jedni
drugich, tak jak On nas umiłował”
Słowo Boże: Wj 22,20-26; 1 Tes 1,5-10; Mt 22,34-40
Po raz kolejny faryzeusze chcą schwytać Jezusa w pułapkę. Jezus radzi sobie z taką swobodą, przejrzystością i twórczą
mocą, że faryzeusze aż zaniemówili. Cytuje mianowicie dwa klasyczne teksty: „Będziesz miłował Boga... Będziesz miłował bliźniego twego...” - prosta odpowiedź dobrego ucznia, ale On wyprowadza z niej dwie niezwykle ważne nowości.
Po pierwsze, zbliża On obydwa przykazania, nadając im to samo znaczenie. Od tej minuty miłość bliźniego zostaje postawiona obok miłości Boga i już tego miejsca nie opuści.
Po drugie, Jezus rozpala blask tego jedynego diamentu, który odtąd ma królować nad
wszystkim, co myślimy i co robimy: wszystko zależy od miłości. Andre Seve
Z Dekretu ks. biskupa A. Czai: 1. „Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w
niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie
zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby z
objawami infekcji, przebywających w kwarantannie i samoizolacji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przed zakażeniem.
2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach
kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. (…)”.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj od godz. 14.30 do 15.30 - adoracja Pana Jezusa.
O godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe i błog. sakramentalne.
2. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św.: o godz. 18.00 (w sobotę), 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45.
Serdecznie dziękuję tym rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego.
Jeżeli chcesz dołączyć do grona wspierających budowę Domu Parafialnego:
Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001

Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113
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O godz. *14.00, w kościele, rozpocznie się nabożeństwo eucharystyczne i Litania do
Wszystkich Świętych. O godz. 14.30 na cmentarzu rozpocznie się różaniec za zmarłych.
W tym dniu bardzo prosimy o ofiarę na wodę na cmentarzu i wywóz śmieci.
Przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zbierać tę ofiarę:
* 1 listopada, w kościele (po Mszy św.) i przy wejściu na cmentarz (od 14.00 – 15.30)
* 2 i 8 listopada, w kościele (po Mszy św.).
3. Osoby (dysponenci grobów), które nie opłaciły miejsca za grób znajdujący się na naszym cmentarzu (opłaty obowiązują od 1. IV 2014 r., obecnie grób pojedynczy:
25 zł/rok i grób podwójny: 40 zł/rok) proszone są o uiszczenie opłaty.
Można to zrobić w Biurze Parafialnym, w godzinach otwarcia.
4. Od 2. do 8. listopada będą czytane tzw. „wypominki modlitewne”.
Będziemy polecać Bogu w modlitwie naszych zmarłych. Kartki, na których należy napisać imiona i nazwiska zmarłych, znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła.
5. Spowiedź św. w tym tygodniu według planu na stronie 2 i 3.
6. W czasie obowiązywania strefy czerwonej, w naszym kościele może przebywać

jednocześnie nie więcej niż 57 wiernych. Jeżeli ktoś chciałby mieć zagwarantowane miejsce w przyszłą niedzielę, to proszę o zgłoszenie się w zakrystii.

7. Adoracja Pana Jezusa: w niedzielę od godz. 14.30, w dni powszednie
(z wyjątkiem środy) od godz. 17.00. W środę od godz. 7.00. Zapraszam.
8. Kolekta: 25 października - na parafię
Biuro Parafialne:
1 listopada – na seminarium duchowne.
poniedziałek: 16.30 – 17.00
9. Podziękowanie za wykonaną pracę dla:
Anny Wolskiej, Antoniego Wicher,
wtorek: 16.30 – 17.00
Huberta Sznajder i Joachima Bekiersz.
czwartek: 16.30 – 17.00
10. W zakrystii jest do nabycia kalendarz parafialny
sobota: po Mszy św. rano
na 2021 r. Jest to forma cegiełki na budowę Domu Parafialnego, przygotowana przez Beatę Schnurpfeil.
\Dziękuję za rzetelnie wykonaną pracę.

Na wesoło: Rozmowa księdza z kandydatem na chrzestnego:
- Wierzy pan w Boga? - Wierzę!
- To dlaczego pana nie widywałem przed pandemią na niedzielnej Mszy?
- Bo moja wiara jest bezobjawowa.
Dziękuję osobom z Rejonu 10. (Pasieczna: 3, 9, 11, 13, 17; 8, 10, 12) za pełnienie
dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. Kościół sprzątały tylko 2 osoby – Dziękuję.
Dni dyżuru

Rejon

25 – 31 października

11.

Mieszkańcy ulic
Bagienna: 1, 3, 5, 9, 15, 17; 12, 16, 20.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 16.30 lub 18.30 i w sobotę (8.45 – 10.00)
1 – 7 listopada

12.

Fredry 14, 18. Łąkowa 3; 20, 26, 28, 30, 38.
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Złota myśl tygodnia: „W miłości, jak w sztuce, stałość jest wszystkim,
stałość jest najważniejsza”.
(Ennio Morricone).
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M.: 18.00 – za ++ męża Huberta Sapok, syna Jana, szwagierki: Zofię, Marię,
i Magdalenę, siostry Jadwigę i Różę, brata Alojzego i ks. Arkadiusza.

XXX Niedziela Zwykła – 25. X 2020 r.

7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – w int. parafian: o Boże błog. dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za ++ rodziców Genowefę i Witolda oraz ++ z pokrewieństwa.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – w int. Tadeusza i Ewy Cempiel (z okazji 50. r. ślubu) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. (Te Deum)
14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa
15.00 – różaniec oraz błog. sakramentalne.
M.: 15.45 – (Msza św. recytowana – na czas trwania strefy czerwonej) –
za + Kazimierza Pajora (od uczestników pogrzebu - 3).
Poniedziałek (26. X) – dzień powszedni
17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o ustanie epidemii
17.00 – 17.25: spowiedź św.
17.30 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.

M.: 18.00 – za + męża, ojca i dziadka Teodora Chudala (w miesiąc po śmierci).
Wtorek (27. X) – dzień powszedni

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o ustanie epidemii
17.00 – 17.25: spowiedź św.
17.30 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.

M.: 18.00 – za + Alicję Cholewa (w miesiąc po śmierci).
Środa (28. X) – śś apostołów Szymona i Judy Tadeusza

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o ustanie epidemii
7.00 – 7.25: spowiedź św.
7.30 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.
M.: 8.00 – za + Kazimierza Pajora (od uczestników pogrzebu - 4).

Czwartek (29. X) – dzień powszedni

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o ustanie epidemii
17.00 – 17.25: spowiedź św.
17.30 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.

M.: 18.00 – za + męża, ojca i dziadka Gabriela Huberta Małek.
Z prośbą o Boże błog. w rodzinach.
18.30 – 19.00: spowiedź św.
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Piątek (30. X) – dzień powszedni
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja do godz. 15.30)
16.00 – 17.25: spowiedź św.
17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o ustanie epidemii
17.30 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.

M.: 18.00 – w int. Hildegardy Nowickiej (z okazji 84 r. ur.) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej.
Za + męża Ryszarda.
18.30 – 19.00: spowiedź św.

Sobota (31. X) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
7.30 - spowiedź św. i różaniec

M.: 8.00 – …………………………………………….…………….. (intencja wolna).
16.00 - 17.30: spowiedź św.
16.30 – różaniec
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 (Msza św. z wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych) –
za + męża, ojca i dziadka Engelberta Dyla,
++ rodziców i opiekunów, oraz dusze w czyśćću cierpiące.
19.00 – 19.30: spowiedź św.

1. XI 2020 r. Uroczystość Wszystkich Świętych
7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – za ++ rodziców Huberta i Ritę Malkusz,
męża i ojca Winfryda Brysz, teściów i dziadków
z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za żyjących i zmarłych parafian.

10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za ++ ks. prałata Franciszka Duszę,
ks. prob. Józefa Skowronka, ks. dziekana Leonarda Gajdę,
ks. radcę Henryka Zająca, s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek,
s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch.
*14.00 – nabożeństwo eucharystyczne w kościele

(Litania do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo sakramentalne).
Jeżeli nie będzie nowego dekretu ks. biskupa:

*14.30 (na cmentarzu) - różaniec za zmarłych.
M.: *15.45 – (Msza św. recytowana) – za + Kazimierza Pajora (3).

