
Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113 

 

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

 Niedziela Chrztu Pańskiego – Od chrztu, źródła wody żywej płyną w każdym z nas,  
 a ich nurt przybiera na sile w trakcie każdej Eucharystii 

Słowo Boże: Iz 55,1-11,1-12; 1 J 5,1-9; Mk 1,7-11 

 

Dzień chrztu w Jordanie był dla Jezusa dniem przełomu, porównywal-
nym pod względem doniosłości być może jedynie z wydarzeniami pas-
chalnymi. W tym dniu rozpoczęła się Jego misja wobec świata. Po-
twierdzają to wyraźnie wydarzenia następujące bezpośrednio po wyj-
ściu Jezusa z wody. Oto otwierają się niebiosa, na Jezusa zstępuje 
Duch Święty oraz rozlega się głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w 
Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11). Co ciekawe - opisy Ewangelistów 

świadczą o tym, iż te wydarzenia miały miejsce zdecydowanie bardziej ze względu na 
samego Jezusa niż ze względu na obecnych wówczas ludzi. Duch zstąpił na Jezusa, aby 
rzeczywiście umocnić Go w misji (a nie tylko po to, by okazać ludziom, iż Jezus jest pełen 
Ducha), Ojciec przemówił do Niego, aby utwierdzić Go w rozeznanej i podjętej decyzji (a 
nie tylko po to, by potwierdzić Jego misję przed ludźmi).  
Możemy się jedynie domyślać, co działo się wówczas w sercu Jezusa. Wchodził przecież 
na drogę, od której zależało - bagatela - zbawienie ludzkości. Czy przeczuwał już, z jak 
wielkim niezrozumieniem się spotka? Że zostanie odrzucony? Jak straszną śmiercią 
przyjdzie Mu umrzeć?  ks. Grzegorz Strzelczyk     
 

  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 Niedziela Chrztu Pańskiego. Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45.  
Po każdej Mszy św. adoracja Pana Jezusa.  Od godz. 11.30 adoracja w ciszy do godzi-
ny 15.15. Od godz. 15.15 wspólnotowe zakończenie adoracji i błogosławieństwo sa-
kramentalne. Niech każdy znajdzie choćby chwilę czasu, by przyjść na adorację Naj-
świętszego Sakramentu – osobistą rozmowę z Jezusem. 10 stycznia, to dzień wyzna-
czony przez ks. biskupa dla naszej parafii na taką modlitwę. O godz. 14.30 i 15.30 
udzielana będzie Komunia św. tym, którzy nie mogli być na Mszy św. w kościele.  

2. Trwa „kolęda inna niż zawsze”. Zapraszam mieszkańców wyznaczonych ulic na Mszę 
św. (inne osoby też mogą uczestniczyć we Mszy św.) w waszej intencji w wyznaczonym 
dniu, a gdyby to było niemożliwe, to w innym. Każda rodzina, otrzyma pamiątkę kolędo-
wą (tekst modlitwy rodzinnej, książkę o Eucharystii, poświeconą kredę, kadzidło i węgie-
lek oraz 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 oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  

   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. Spowiedź św. zasadniczo 30 min przed Mszą św. 
4. W zakrystii (w dni powszednie po Mszy św.) przyjmowane są intencje Mszy św. 
5. Kolekty: 10 stycznia – na wydatki parafialne 
                  17 stycznia – na ogrzewanie kościoła. 
6. 6 stycznia kolekta na misje wyniosła 877 zł. Kolędnicy misyjni zebrali  1679 zł.  
   „Bóg zapłać” za złożone ofiary. Dziękuję mariankom: Kasi Tkocz, Elizie Wancke,  

Kamili Hejna i Agacie Weinert za przybliżenie nam w mini-jasełkach sytuacji dzieci maa-
sajskcih. Dziękuję rodzicom kolędników, a szczególnie Joannie Wancke za pomoc 
w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia.   

 
 

 
Na wesoło: Późną nocą policjant zatrzymuje na ulicy zawianego mężczyznę: 
   - A dokąd to?  - Idę wysłuchać kazania. 
   - A kto o drugiej w nocy wygłasza kazania?     - Moja żona. 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 24. (Kamienna 34, 38, 40, 42, 44, 44a, 48, 50)  
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
10 – 16 stycznia 25. Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a,70, 72, 76. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek (g. 18.45) i w sobotę (g. 8.45 – 10.00). 
 17 – 23 stycznia 26. Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24. 
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Złota myśl tygodnia: „Chrzest jest podstawą modelu społeczeństwa: społeczeństwa braci”                   
                                                                                                                     (Benedykt XVI) 
M.: 18.00 – za + Krystiana Klimek (w miesiąc po śmierci). 
 

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 (10 - od Jakuba i Małgorzaty Gołąb). 
 

Rozpoczyna się Okres Zwykły w liturgii 
Poniedziałek (11. I) – dzień powszedni 

     

      16.00 – spowiedź św. 
M.: 16.30 – w int. mieszkańców ulicy Sadowej 
                  z prośbą o Boże błog. w 2021 roku oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  
          

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulic:  Krapkowicka (od 126 → rondo → do 145) 
          i Wąska z prośbą o Boże błog. w 2021 roku oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   
 

 

Wtorek (12. I) – dzień powszedni 

 

      16.00 – spowiedź św. 
M.: 16.30 – w int. mieszkańców ulic:  Marzanny i Gogolińska (Malnia – Skały)  
                      z prośbą o Boże błog. w 2021 roku oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   
 

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 - w int. mieszkańców ulicy Przyjaźni  
                      z prośbą o Boże błog. w 2021 roku oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   

Środa (13. I) – św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła 

 

      7.30 – różaniec i spowiedź św.     7.55 – modlitwa do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + Ludwikę Kołodziej (13 – od Jolanty i Józefa Kołodziej). 

       

 

Czwartek (14. I) – dzień powszedni        

      16.00 – spowiedź św. 
M.: 16.30 – w int. mieszkańców ulic: Bagienna i Pasieczna 
                  z prośbą o Boże błog. w 2021 roku oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  
          

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulicy Górnej (parzyste) 
                   z prośbą o Boże błog. w 2021 roku oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   

. 
 

 

Piątek (15. I) – dzień powszedni                

      15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30)             
       17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulicy Górnej (nieparzyste) 
                  z prośbą o Boże błog. w 2021 roku oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.                 
 

 

Sobota (16. I) – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny    

M.: 8.00 – za + Ludwikę Kołodziej (14 – od Kunegundny i Józefa Gołab). 

      
 

                                        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 + Alfreda Torka (w miesiąc po śmierci). 
 

 

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17. I 2021 r.   Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim 
 
 

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

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – w intencji Bernarda Smiatek (z okazji urodzin) z podz. za o. łaski  
                 z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
      

            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ Jadwigę i Antoniego Wojtala, Adelajdę i Karola Bachem,  
                  ich rodziców, rodzeństwo i dusze czyśćcu cierpiące. 
 
 

                 14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa             
                        (o godz. 14.30 i 15.30: udzielanie Komunii św.) 
                 15.00 – nabożeństwo kolędowe 

 
                    

M.: 15.45 – za + Ludwikę Kołodziej (15 – od Marii Pajor z rodziną). 
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