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

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim –  Ci, którzy „wierzą w Imię Jego”, zostają 
przemienieni, „stając się dziećmi Bożymi” (J 1,12) 

Słowo Boże: Syr 24,1-12; Ef 1,3-18; J 1,1-18 

 

My, chrześcijanie wśród chrześcijan, katolicy wśród katolików, winni-
śmy konsekwentnie dawać świadectwo, że naprawdę jesteśmy dzieć-
mi Bożymi. Tego oczekuje od nas świat. Tego oczekują od nas ota-
czający nas ludzie. Tego oczekuje od nas Bóg.       ks. Artur Stopka 

 
 

  Modlitwa do św. Józefa:  
Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Maryi Dziewicy. 
Tobie Bóg powierzył swojego Syna; Tobie zaufała Maryja; 
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. 
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. 
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. 
Amen. 

 

Ogłoszenia duszpasterskie: 
 

1. Dzisiaj II Niedziel po Narodzeniu Pańskim. 
    Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45. Adoracja Pana Jezusa od godz. 14.30  
    do 15.30. O godz. 15.00 różaniec i zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 14.30  
    i 15.30 udzielana jest Komunia św. tym, którzy nie mogli być na Mszy św. w kościele.  
2. Od poniedziałku dalszy ciąg „kolędy innej niż zawsze”. Zapraszam mieszkańców 

wyznaczonych ulic na Mszę św. (inne osoby też mogą uczestniczyć we Mszy św.) 
 w Waszej intencji, najlepiej w wyznaczonym dniu, a gdyby to było niemożliwe, to w in-
nym. Przedstawiciel każdej rodziny, otrzyma pamiątkę kolędową (tekst modlitwy rodzin-
nej, książkę o Eucharystii, poświeconą kredę, kadzidło i węgielek oraz Informator Para-

fialny – numer kolędowy). Należy przynieść ze sobą wodę do poświęcenia.  
W czasie Eucharystii ofiarowanej w Waszej intencji, będziemy prosić Boga o błogosła-
wieństwo dla rodzin w 2021 roku.  

   Ofiara kolędowa, jako dar przyniesiony do ołtarza, zostanie przekazana na uzupełnienie 
braków w budżecie parafialnym. Tym, którzy już złożyli tę ofiarę, z serca dziękuję. 

3. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego.  
    Msze św.: o godz. 18.00 (we wtorek), 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45.  
   W czasie Mszy św. dzieci przedstawią mini – Jasełka pt.: „Kolędnicy Misyjni Maasajskim    
   Dzieciom”.  
  Adoracja Pana Jezusa od godz. 14.30 do 15.30. O godz. 15.00 nabożeństwo kolędowe. 
  O godz. 14.30 i 15.30 udzielana jest Komunia św. tym, którzy nie mogli być na Mszy św.    
  w kościele.  
4. W piątek od godz. 8.30, odwiedziny chorych z Komunią św.  
5. W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pana Jezusa.  
   Na Mszy św. o godz. 10.30 uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez dzieci    
   komunijne i pokropienie  wodą święconą. Dzieci niech przyniosą świece chrzcielne. 
6. W przyszłą niedzielę dzień wieczystej adoracji Pana Jezusa w naszym kościele (jeden   
   raz w roku – 10 stycznia - wyznaczony nam przez ks. biskupa).  
   Adorację rozpoczniemy o godz. 11.30 i będzie trwała do 15.30.    
   Zapraszam do udziału w tej modlitwie wszystkich parafian.  
7. Kolekty: 3 stycznia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne 
                  6 stycznia na Misje 
                10 stycznia – na wydatki parafialne. 
    Zbiórka do puszki: 6 stycznia - dla Maasajskich dzieci 
8. W zakrystii (w dni powszednie po Mszy św.) przyjmowane są intencje Mszy św. 
9. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc w minionym 2020 roku. Za każdą modlitwę, wyko-

naną pracę i złożoną ofiarę składam Wam serdeczne „Bóg zapłać”.  
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 23. (Kamienna 12, 16, 20, 22, 26, 30)  
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
  3 – 9 stycznia 24. Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek (g. 18.45) i w sobotę (g. 8.45 – 10.00). 
 10 – 16 stycznia 25. Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a,70, 72, 76. 
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Złota myśl tygodnia: „Daj każdemu dniu szansę stania się  
                                   najpiękniejszym w całym twoim życiu”.      (Mark Twain) 

 

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. 

 
 

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

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

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

                    

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

 

Poniedziałek (4. I) – dzień powszedni 

     

M.: 16.30 – w int. mieszkańców ulicy Kamienna (parzyste),  
                   prośbą o Boże błog. w 2021 roku oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  
          

M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulic:  Wapienna i Kamienna (nieparzyste),  
                   prośbą o Boże błog. w 2021 roku oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   
 

 

Wtorek (5. I) – dzień powszedni 

 

M.: 16.30 – w int. mieszkańców ulic:  Brzozowa i Wierzbowa,  
                   prośbą o Boże błog. w 2021 roku oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   
 
 

M.: 18.00 (Msza św. z Wigilii Uroczystości Objawienia Pańskiego) – 
………………………………………………….……………..………. (intencja wolna). 

 
 

 
 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Dlaczego nie mielibyśmy pochwalić tych,  
którzy przyjąwszy pokarm Eucharystyczny, po oficjalnym zakończeniu zebrania wiernych, 
w serdecznej zażyłości z Boskim Zbawicielem jakiś czas spędzają, nie tylko aby z Nim 
najczulej rozmawiać, lecz również aby Mu złożyć dzięki, oddać chwałę należną a przede 
wszystkim, by o pomoc prosić, by każdy oddalił z duszy swojej wszystko, co umniejsza 
skuteczność Sakramentu, aby wszyscy zrobili wszystko ze swej strony, by wspierać  
najbardziej bezpośrednio działanie Jezusa Chrystusa?” (Pius XII). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Środa (6. I) - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  
 

                                   (Święto Trzech Króli) 
 
 

             7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za ++ męża Huberta Sapok, syna Jana,  
                 rodziców Sapok i Nogielski, siostry Jadwigę i Różę,  
                 brata Alojzego, ks. Arkadiusza i ++ z pokrewieństwa. 
 

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

      

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

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

                    

M.: 15.45 – za + Ludwikę Kołodziej (9 – od Danuty Pasionek). 
       

 

Czwartek (7. I) – dzień powszedni 
      10.30 - różaniec za zmarłego 
      11.00 - Msza św. pogrzebowa za zmarłego Edwarda Herok. 
 

M.: 16.30 – w int. mieszkańców ulicy Przyjaciół Schongau,  
                   prośbą o Boże błog. w 2021 roku oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  
          

M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulic:  Świerkowa, Wiśniowa, Lipowa i Sosnowa,  
                   prośbą o Boże błog. w 2021 roku oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   

. 
 

 

Piątek (8. I) – dzień powszedni                   

        8.30 – odwiedziny chorych z Komunią św. 
 

M.: 16.30 – do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski  
                              z prośbą o Boże błog i opiekę Matki Bożej dla pewnej rodzin. 
          

M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulic:  Fabryczna i Kamienna (parzyste 62 - 76),  
                   prośbą o Boże błog. w 2021 roku oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   
                      
 

 

Sobota (9.I) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny    

M.: 8.00 – …………………………………………………………… (intencja wolna). 
      

 

                                        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 + Krystiana Klimek (w miesiąc po śmierci). 
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Cd. ze strony 3. 
 
 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 10. I 2021 r.    
  dzień wieczystej adoracji Pana Jezusa w naszym kościele 

 
 

(na Mszy św. o godz. 10.30 uroczyste odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych przez dzieci komunijne i pokropienie wodą święconą. 

Dzieci niech przyniosą świece chrzcielne) 
 
 

             7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian. 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 
 

             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 – w intencji Adama i Rity Ficek oraz całej rodziny z podz.  
                  za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. 
 

Rozpoczęcie adoracji Pana Jezusa 
 

    11.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa  
                                (o godz. 14.30 i 15.30: udzielanie Komunii św.) 
Niech każdy znajdzie choćby chwilę czasu, by przyjść na adorację  

Najświętszego Sakramentu – osobistą rozmowę z Jezusem. 
 
                    

M.: 15.45 – za + Ludwikę Kołodziej (od Jakuba i Małgorzaty Gołąb). 
 
 

 

Cd. ze strony 4. 
 

 
 
 

„Słowo Boże (…) nie jest Słowem abstrakcyjnym,  
lecz jest to sam Chrystus,  
Słowo Ojca, które się wcieliło w łono Maryi”.         Papież Franciszek 
 

 

Na wesoło: Cebula przechodzi obok wierzby płaczącej: 
   - Zapewniam Cię, to naprawdę nie moja wina. 

 
 
 
 
 
 

Zestawienie roczne 2018 2019 2020 
1. Sakrament chrztu św. 11 12   6 (4 chł., 2 dz.) 
2. Pierwsza Komunia św. 17 12   7 (3 chł., 4 dz.) 
3. Sakrament bierzmowania 8 8 18 (2 klasy)  
4. Sakrament małżeństwa  6 6   1 
5. Zgony 11 9 20 (10 m., 10 k.) 
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