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Serdecznie dziękuję tym osobom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę  
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego. 

 

                                       
       

 

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  

 

 

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021 
 

Święto Świętej Rodziny : Jezusa, Maryi i Józefa –  „Eucharystia pozwala 
przeżywać piękno i misję rodziny” 

 

Słowo Boże: Syr 3,2-14; Kol 3,12-21; Łk 2,22-40 

 
Jezus jako prawdziwy człowiek żył i wychowywał się pośród innych dzie-
ci, od których niczym się nie różni. Miał swój dom i kochających rodzi-
ców, od których uczył się chodzić, mówić, pracować i kochać. Dzięki 

Maryi i Józefowi poznawał świat, a w miarę dorastania ujawniał coraz większą mądrość, 
szlachetność i dobroć wobec innych. Przez to ukazywał też w sobie szczególne działanie 
Bożej łaski, która przygotowywała Go do szczególnego posłannictwa. Kościół przywołując 
wzór Świętej Rodziny chce nam przypomnieć, że pomimo prozy codziennego życia, miała 
ona świadomość, że Bóg się o nią troszczy. 
Jak zauważa św. Jan Paweł II, w małżeństwie chrześcijańskim nie chodzi jedynie o to, 
aby kochać się nawzajem. Lecz o to, by czuć obecność Jezusa i Jego kochać wśród swe-
go małżeństwa i rodziny. W konsekwencji zachęca małżonków, aby byli blisko Jezusa, jak 
Jezus jest blisko nich. Dlatego wzywa, aby małżonkowie nie tylko szli za Chrystusem, ale 
również nieustannie pogłębiali z Nim swoją komunię. Aby nie odrywali nigdy od Niego 
oczu. Aby szukali Go myślą, sercem i modlitwą. Aby pozostali w ramionach Chrystusa 
całe życie. Wówczas Chrystus staje się źródłem ich świętości i jedności z Nim w codzien-
nym życiu. Trwają w oblubieńczym zjednoczeniu z Nim przez wzrost wiary, nadziei i miło-
ści oraz rozwój modlitwy i życia sakramentalnego. Zatem małżonkowie dzięki sakramen-
towi małżeństwa mogą prowadzić głębokie życie duchowe, które będzie owocowało 
uświęceniem innych członków rodziny, a także innych ludzi. 
Jeśli chcemy być podobni do Świętej Rodziny, musimy żyć wiarą. 

ks. Leszek Smoliński 
 
 

 

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – ………………………………………………………..…….. (intencja wolna). 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
      

            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + Karola Wicher, jego rodziców, rodzeństwo, opiekunów,  
                                                      ++ z pokrewieństwa Wicher, Prusko i Jaszkowic. 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

                             14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa i modlitwa o ustanie epidemii. 
                    15.00 - różaniec i błog. sakramentalne 
                                (o godz. 14.30 i 15.30: udzielanie Komunii św.)  

                   Zmiana tajemnic różańcowych. 
M.: 15.45 – za + Ludwikę Kołodziej (7 – od rodziny Joników z Sechnej). 
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie: 
 

1. Dzisiaj Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. 
    Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45. Po Mszy św. - pobłogosławienie wina. 
    Adoracja Pana Jezusa od godz. 14.30 do 15.30. o 15.00 nabożeństwo kolędowe. 
    W każdą niedzielę i święto, o godz. 14.30 i 15.30 udzielana jest Komunia św.  
2. W poniedziałek Święto Młodzianków. Msza św. w int. dzieci i rodziców, błogosławień-

stwo i wspólne kolędowanie o godz. 9.00. 
3. W poniedziałek rozpocznie się „kolęda inna niż zawsze”. Zapraszam na Mszę św.  

w wyznaczonym dniu lub innym, przynajmniej przedstawiciela każdej rodziny, który 
otrzyma pamiątkę kolędową (tekst modlitwy rodzinnej, książkę o Eucharystii, poświeco-
ną kredę i Informator Parafialny – numer kolędowy). Należy przynieść ze sobą wodę do 
poświęcenia. W czasie Eucharystii ofiarowanej w Waszej intencji, będziemy prosić Boga 
o błogosławieństwo dla rodzin w 2021 roku.   
Ofiara kolędowa, jako dar ołtarza,  zostanie przekazana na „załatanie dziur” w budżecie 
parafialnym. Dla przykładu: tydzień temu zakończono prace przy wykonaniu płotu cmen-
tarza i bramy od strony parkingu. Całość inwestycji kosztowała 29.000 zł.  
Trwają prace wykończeniowe w Domu Parafialnym (Biuro parafialne, salka z aneksem 
kuchennym i węzłem sanitarnym oraz część mieszkalna dla proboszcza i gości, np. 
Mamy, ks. emeryta, ks. rekolekcjonisty). Na zapłacenie czeka w pierwszej kolejności 
faktura za drzwi wewnętrzne (35.000 zł).  
Za każdy dar złożony ze szczerego serca składam serdeczne „Bóg zapłać”. 

4. W czwartek ostatni dzień 2020 roku, wspomnienie św. Sylwestra, papieża:  
   - godz. 15.00 i 16.30 - Msza św. i nabożeństwo dziękczynno – błagalne.      
5. W piątek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok).  

Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45.  
Nabożeństwo kolędowe i modlitwa o pokój na świecie o godz. 15.00. 
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6. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. 
    O godz. 8.00 Msza św., modlitwa do Matki Bożej i zmiana tajemnic różańcowych. 
7. Kolekty: 27 grudnia – na wydatki parafialne 
                   1 stycznia – na ubezpieczenie kościoła 
                   3 stycznia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne. 
8. W zakrystii (w dni powszednie po Mszy św.) przyjmowane są intencje Mszy św. 
9. W tym roku mamy urodziwe choinki w kościele. 

Serdecznie dziękuję Anicie i Piotrowi Wotzka za ufundowanie choinek w doniczkach. 
Choinki cięte otrzymaliśmy w darze od Piotra Konieczko. Bardzo dziękujemy za ten dar. 
Są to choinki ekologiczne, tzn. rosły pod linią wysokiego napięcia i musiały zostać usu-
nięte. Teraz ich zadaniem jest głoszenie chwały Bożej i pomaganie nam w godnym  
i głęboko religijnym przeżywaniu tajemnicy Bożego Narodzenia. 

10. Bardzo dziękuję osobom, które pracowały przy budowaniu stajenki oraz ustawianiu  
i dekorowaniu choinek. Byli to: Robert Wancke, Adam Tkocz, Jan Duczek,  
Andrzej Halski, Damian Małek, Zygmunt Łątka, Hubert Sznajder, Tadeusz Bandzere-
wicz, Antoni Wicher, Agnieszka i Andrzej Jania, Beata Schnurpfeil, Anna Wolska,  
Marek Wolski, Piotr Trzerwa, Ewa Ryszytyło, Bernard Smiatek, Adam i Rita Ficek, 
Dawid Gala, Sonia Gala, Kasia Tkocz, Eliza Wancke, Kamila Hejna i Agata Weinert,  

   Całoroczną posługę „w kościele” pełnią: Bernard Smiatek, Teresa i Gerard Wicher, 
Jadwiga Kasiura, Agnieszka i Andrzej Jania, Sonia Gala. Dziękuję Wam za tę pracę. 

   Dziękuję Dawidowi Gala za przygotowywanie prezentacji na Roraty. 
   Dziękuję szafarzom Eucharystii, LSO, dzieciom Maryi i Organistkom za gorliwą posługę. 
   Dziękuję osobom, które systematycznie zasilają konto parafialne i mają swój udział  

w kolekcie niedzielnej, umożliwiając funkcjonowanie parafii i przeprowadzanie koniecz-
nych inwestycji. Dziękuję Barbarze Matuszek za udostępnienie swojego domu na zor-
ganizowanie tymczasowej plebanii.  

   Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ciągu całego 2020 roku pracowali  
w kościele i przy kościele oraz angażowali się w pełnienie dyżuru parafialnego.  
Za pełnienie służby w zakrystii, troskę o kwiaty i dekoracje, modlitwę, życzliwą doradę, 
dożywianie i wszelkie zaangażowanie się w sprawy duszpasterskie niech Pan Bóg Wam 
wynagrodzi swoim błogosławieństwem. 

   Jeżeli kogoś zapomniałem wymienić z imienia i nazwiska, a powinienem był to zrobić,  
to przepraszam i tym bardziej dziękuję. 

 
 
               
 

 
 

Dziękuję osobom z Rejonu 22. (Kamienna 3a, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
27 – 2 stycznia 23. Kamienna 12, 16, 20, 22, 26, 30. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek (g. 18.45) i w sobotę (g. 8.45 – 10.00). 
   3 – 9 stycznia 24. Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50. 
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Złota myśl tygodnia: „A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”.     
 

Niedziela 27. XII 2020 roku – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  
            7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za ++ rodziców Marię i Leona Wieczorek, brata Martina  
Wieczorek (w 10. r. śm.) oraz ++ z pokrewieństwa Wieczorek i Zylla. 
 

            8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
      

           10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.,  
                  zdrowie i opiekę MB Nieustającej Pomocy 
                  dla Jerzego Post (z okazji 80 r. ur.) i całej rodziny.  (TD) 
 

                        14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
                                 (o godz. 14.30 i 15.30: udzielanie Komunii św.)  
               15.00 – nabożeństwo kolędowe 
M.: 15.45 – w zamówionej intencji.               
 

Poniedziałek (28. XII) – świętych Młodzianków, męczenników 

      

M.: 9.00 – za parafian, szczególnie za rodziców, niemowlęta i dzieci. 
 

Kolędowanie dzieci. Błogosławienie dzieci, rodziców z dziećmi na ręku i niemowlętami,  
oraz kobiet w stanie błogosławionym.   

            10.30 – różaniec i Litania za zmarłego 
       11.00 – Msza św. pogrzebowa za zmarłego Bernarda Nocon. 
 

M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulic: Torowa, Jasna, Malińska, Łąkowa, Fredry,  
                                                                                   z prośbą o Boże błog. w 2021 roku.  
 

Wtorek (29 XII) – 5. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego 
 

M.: 16.30 – w int. mieszkańców ulic:  Nowa, Romantyczna, Leśna,  
                                                                  prośbą o Boże błog. w 2021 roku.  
 

M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulicy  Kasztanowej, z prośbą o Boże błog. w 2021 roku.  
 

Środa (30. XII) – 6. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego 
      

M.: 16.30 – w int. mieszkańców ulic:  Krapkowicka (parzyste od  66 → 114),  
                                                                  prośbą o Boże błog. w 2021 roku.  
 

M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulicy  Krapkowicka (nieparzyste od 87 → 137),  
                          z prośbą o Boże błog. w 2021 roku.  
       

 

Na wesoło: W noc wigilijną pies rozmawia z kotem: 
   - Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies. 
  - Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot zwraca się do psa. 
   - Ciebie!!! 

Czwartek (31. XII) – św. Sylwestra I, papieża – ostatni dzień 2020 roku 
M: 15.00 (liturgiczne zakończenie starego roku) - do Bożej Opatrzności  
           w intencji Parafian i Dobrodziejów naszej Parafii, z podziękowaniem  
            za otrzymane łaski oraz za wszystkich zmarłych w 2020 roku.  

           Nabożeństwo dziękczynno – błagalne (Te Deum). 
 

M: 16.30 (liturgiczne zakończenie starego roku) – za + Ludwikę Kołodziej  
                                                       (5 – od Haliny i Antoniego Chochlińskich). 

           Nabożeństwo dziękczynno – błagalne (Te Deum). 

 

 

P a p i e s k a  i n t e n c j a  e w a n g e l i z a c y j n a  n a  s t y c z e ń  2 0 2 1  r . :  
„Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami  
z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich”. 

 

Piątek – 1. I 2021 roku - Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi 
      54. Światowy Dzień Modlitw o Pokój                    

                      7.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – za + ks. proboszcza Józefa Skowronka. 
        

                    8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 9.00 – w intencji parafian o Boże błogosławieństwo w 2021 r. 
               
     

            10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – ………………………………………………………….. (intencja wolna). 
 
 

           14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
                                 (o godz. 14.30 i 15.30: udzielanie Komunii św.)  
            

M.: 15.45 – ………………………………………………….………. (intencja wolna).                
 

Sobota (2.I) – wspomnienie Najśw. Maryi Panny - 1. sobota miesiąca   

M.: 8.00 – za + Ludwikę Kołodziej (6 – od Weroniki Augustyn). 
     Modlitwa i Litania do Niepokalanego Serca Maryi 

 
 

                                        17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa       17.00 – 17.30: spowiedź św.   
                  17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia                
             17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za + + rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk,  
                             Jadwigę i Konrada Dyga, brata Norberta i bratową Alicję. 
 

 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3. I 2021 r.      
 

            *6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny  
             7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian. 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 
 

27 grudnia 2020 r.                                                    - 3 -                                                      Nr 52/607 


	52(1-4)2020.12.27
	52(2-3)2020.12.27

