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

II Niedziela Zwykła – Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy Chrystusa (J 1,41) 

 
 

Słowo Boże: 1 Sm 3,3-19; 1 Kor 6,13-20; J 1,35-42 

     

 „Czego szukacie?” - pyta Jezus Jana i Andrzeja. Swoim pierwszym pyta-
niem chce ich przeniknąć: Czego będziecie się po Mnie spodziewać?”. 
Być może nie całkiem potrafimy odpowiedzieć, tak jak Jan i Andrzej: 
„Gdzie jesteś? Gdzie mieszkasz?”. Szukamy Go w Ewangelii, ale nie 
mamy już ani Jego głosu, ani Jego oczu - zawsze będzie dla nas trudną 
tajemnicą obecności-nieobecności. Wiemy, że jest obecny, że kształtuje 

świat i że chce kształtować także nasze życie. Ale jak mocnej wiary potrzeba (to nasz 
jedyny punkt zaczepienia!), aby do Niego przyjść i z Nim pozostać. Tak wielka jest poku-
sa, żeby myśleć o Nim jedynie jako o człowieku, który żył w przeszłości. Jezus pięknie 
mówił i chętnie przyjmujemy Go jako nauczyciela mądrości; używamy Go dla poparcia 
naszych wspaniałych ideałów sprawiedliwości. Otwieramy Ewangelię jak skarbiec pełen 
bogactw, w którym szukamy złotych myśli. Ale On? On przecież żyje! Czeka, żeby usły-
szeć nasze kroki, a wtedy odwróci się i zapyta: „Czego pragniesz?”. Na to pytanie jest 
tylko jedna odpowiedź - odpowiedź, która przemienia życie i jest łaską nad łaskami, jeśli 
ogarnia nas całych: „Pragnę Ciebie”.      André Sève    

    
 

Ogłoszenia duszpasterskie: 
 

1. W piątek zakończyła się „kolęda inna niż zawsze”. We Mszach św. i wspólnej modlitwie 
uczestniczyli przedstawiciele 208 rodzin. Dziękuję za wszą obecność i życzę Wam obfi-
tego Bożego błogosławieństwa na cały 2021 rok. Niech Matka Boża i św. Józef prowa-
dzą nas do Boga i uczą jak Go słuchać i czcić. Dziękuję za złożoną ofiarę kolędową. 

 

2. Dzisiaj II Niedziela Zwykła. Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45.  
    O godz. 15.00 nabożeństwo kolędowe i błog. sakramentalne.  

   O godz. 14.30 i 15.30 udzielana będzie Komunia św. tym, którzy nie mogli być na Mszy 
św. w kościele. 

   O godz. 16.30 – różaniec za zmarłą Małgorzatę Tkocz. 
3. W poniedziałek rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
4. We wtorek po Mszy św. spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza. 
5. W tym tygodniu przypadają Dzień Babci i Dzień Dziadka.  
   Zapraszam do wspólnej modlitwy za kochanych dziadków i babcie w czwartek  
   (o godz. 17.30 - różaniec, o godz. 18.00 - Msza św.).  
6. W piątek: godz. 16.30 – nabożeństwo kolędowe dzieci przy żłóbku Jezusa. 
                    godz. 18.00 - Msza św. z udziałem młodzieży.  
                                         Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania: Grupa III. 
7. W sobotę dzień ku czci św. o. Pio.  
    O godz. 7.30 różaniec, o godz. 8.00 Msza św.  w intencjach zbiorowych. 
8. Spowiedź św. zasadniczo 30 min przed Mszą św. 
9. Kolekty: 17 stycznia – na ogrzewanie kościoła. 
                  21 i 24 stycznia – na wydatki parafialne 
    Zbiórka do puszki: 24 stycznia – pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi  
                                                         w Chorwacji  
10. Intencje mszalne na 2021 rok można zamawiać w zakrystii po Mszy św. w dni powszednie. 

Wolne intencje Mszy św. w lutym: 
  3 (środa) – 8.00                                   12 (piątek) – 18.00 
  4 (czwartek) - 18.00                             16 (wtorek) – 18.00 
  5 (piątek) – 16.30 i 18.00                     17 (Popielec) – 8.00 i 16.30 
  8 (poniedziałek) - 18.00                       19 (piątek) – 18.00 
  9 (wtorek) - 18.00                                 24 (środa) – 8.00 
  10 (środa) – 8.00                                  26 (piątek) – 18.00 

  11 (czwartek) - 18.00 
 

Na wesoło:  Aaron przychodzi do zegarmistrza: 
- Przed dwoma tygodniami naprawiłeś mi zegarek i obiecałeś, że będzie chodził do końca  
               mojego życia. Teraz znowu się zepsuł. 
- No, przed dwoma tygodniami to ty źle wyglądałeś… 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 25. (Kamienna 52, 54, 56, 64, 66, 68, 68a,70, 72, 76)  
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
17 – 23 stycznia 26. Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek (g. 18.30 i w sobotę (g. 8.45 – 10.00). 
 24 – 30 stycznia 27. Sadowa 13, 15, 17, 19, 21. 
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Złota myśl tygodnia: „Gdy człowiek nie wie, co zrobić,  
                                  sumienie mówi mu tylko jedno: szukaj”       (ks. Józef Tischner) 
 

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). 
      16.30 – różaniec za zmarłą Małgorzatę Tkocz 
 

Poniedziałek (18. I) – dzień powszedni      

         

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + Bernarda Nocon (od mieszkańców ul. Kamiennej). 
 

Wtorek (19. I) – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa        

      14.30 - różaniec za zmarłą i spowiedź św. 
      15.00 - Msza św. pogrzebowa za zmarłą Małgorzatę Tkocz. 
      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 - za + Bernarda Nocon (od mieszkańców ul. Marzanny). 
 

Środa (20. I) – dzień powszedni 

 

      7.30 – różaniec i spowiedź św.     7.55 – modlitwa do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + męża ojca i dziadka Wincentego Kołodzieja. 

       

Czwartek (21. I) – św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy      (Dzień Babci)              

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – w int. babć i dziadków z prośbą o Boże błogosławieństwo  
                 oraz opiekę św. Anny i św. Joachima. Za ++ o życie wieczne w niebie.. 
 

Piątek (22. I) – dzień powszedni          (Dzień Dziadka)      

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30)             
       16.30 – nabożeństwo kolędowe dzieci przy żłóbku Jezusa. 

       17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za + męża i ojca Alojzego Suszka (w r. śmierci). 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III). 
 

 

Sobota (23. I) –  dzień  św. o. Pio  
 

       7.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio i spowiedź sw. 
 M.: 8.00 – (Msza św.  w intencjach zbiorowych): 
  1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc. 
  2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, 
     ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula,  
     s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch. 
 3) w intencji dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego 

 4) w intencji pracujących za granicą 
 5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
 6) o pokój na świecie 
 7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
 8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
 9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
10) w intencji młodzieży 
11) w intencji chorych parafian 
12) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda 
13) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).  

      
 

                                        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 – w int. Józefa i Elżbiety Malkusz (z okazji 45 r. ślubu) z podz.  
        za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   (TD) 
 

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24. I 2021 r.          Niedziela Słowa Bożego 
 

             7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za + Edwarda Herok (od sąsiadów). 
 
 

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za + Bernarda Nocon (w miesiąc po śmierci). 
      
 

            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + córkę Agnieszkę Sówka i + męża Mieczysława Kurp.  
 
 

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

                    

M.: 15.45 – za zmarłych i żyjących parafian. 
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