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

III Niedziela Zwykła – Eucharystia angażuje człowieka w codzienną 
rzeczywistość, aby wszystko czynić na chwałę Boga 

 
 

Słowo Boże: Jon 3,1-10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 

     

Mamy wprawdzie kodeksy prawa cywilnego, zasady życia spo-
łecznego, przykazania Boże, ale postępowania możemy się uczyć, 
zagłębiając się w Pismo Święte, uważnie słuchając czytań mszal-
nych w niedzielę i w tygodniu. To nauki, które opowiadają nam, jak 

żyli nasi przodkowie, jak byli posłuszni Bogu. Jasne - powiecie - oni mieli łatwiej, bo mieli 
proroków, żyli w czasach Chrystusa. To prawda, ale my, żyjąc w późniejszym okresie, 
również możemy powiedzieć, że mamy codzienną możliwość korzystania z nauk Chrystu-
sa, tak jakby On żył wśród nas. Bo i żyje. Jest obecny podczas mszy Świętej, podczas 
Eucharystii, podczas przemienienia chleba w Święte Ciało. 
Odnajdujemy w tych tekstach rady, przestrogi, wszystko, co nam może pomóc podczas 
wędrówki na tym świecie. Jonasz w dzisiejszym czytaniu przestrzega mieszkańców Nini-
wy, że muszą przyoblec wory pokutne, aby przebłagać Boga za nieprawości i grzechy. 
„Niech obloką się w wory - ludzie i zwierzęta - niech żarliwie wołają do Boga!” (Jon 3, 8). 
Żarliwa modlitwa, z prośbą o dar usłyszenia tego, co nam Pismo święte chce przekazać, 
wspomoże nasz umysł. Wiemy doskonale, że nasza percepcja zawęża się do obrazu 
osoby i wprawdzie słowa pobrzmiewają w naszych uszach, ale to, czy usłyszymy, zależy 
tylko od nas. Nie chodzi tutaj o konkretną osobę, lecz o naszą zdolność rozumienia, roz-
ważania słów usłyszanych lub przeczytanych.      Piotr Blachowski 
 

    
 

Ogłoszenia duszpasterskie: 
 

1. Spowiedź św. zasadniczo 30 min przed Mszą św.:  
     poniedziałek i piątek: 17.00 – 17.55, a w sobotę wieczorem od 17.00 – 17.30. 

2. Dzisiaj III Niedziela Zwykła – Niedziela Słowa Bożego. 
    Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45.  
    O godz. 15.00 nabożeństwo kolędowe i błog. sakramentalne.  
    O godz. 15.30 udzielana będzie Komunia św. tym, którzy nie mogli być na Mszy św.  
3. W poniedziałek zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
          17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa 
           17.00 – 17.55: spowiedź św. 
                    17.30 – różaniec 
4. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30)             
                    16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
                    16.30 – nabożeństwo pokutne dla dzieci i młodzieży  
                    17.00 – 17.55: spowiedź św. 
5. W przyszłą niedzielę Światowy Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce  
    oraz 68. Światowy Dzień Chorych na trąd. 
6. Kolekty: 24 i 31 stycznia – na wydatki parafialne 
    Zbiórka do puszki: 24 stycznia – pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi  
                                                         w Chorwacji. 
   W zeszłą niedzielę na ogrzewanie kościoła zebrano 2.130 zł. „Bóg zapłać” za złożoną 

ofiarę. Np. Faktura za gaz: 15 grudnia 2020 r. - 12 stycznia 2021 r. to 1.432 zł.  
   Ofiarą kolędowa, za którą serdecznie dziękuję, to 17.000 zł. wpłacone na konto Budowa 

Domu Parafialnego.  

7. Dziękuję następującym osobom za pracę wokół Domu Parafialnego (porządkowanie  
    wejścia do salki) i wewnątrz budynku (instalacja elektryczna):  
     Hubert Sznajder, Tadeusz Bandzerewicz, Damian Małek, Anna Wolska, Marek Wolski,     
     Mateusz Skałecki, Adam Tkocz. 
8. Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii po Mszy św. w dni powszednie. 

Wolne intencje Mszy św. w lutym:                             
  8 (poniedziałek) - 18.00,     9 (wtorek) - 18.00,    10 (środa) – 8.00                                     
12 (piątek) – 18.00,    16 (wtorek) – 18.00,     17 (Popielec) – 8.00 i 16.30 

         19 (piątek) – 18.00,    24 (środa) – 8.00. 

 

Nr 4 
(611) 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 26.  (Sadowa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
24 – 30 stycznia 27. Sadowa 13, 15, 17, 19, 21. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek (g. 18.30 i w sobotę (g. 8.45 – 10.00). 
 

31 – 06 lutego 28. Kasztanowa 81, 87, 89, 93;  90, 92, 94,104. 
Przyjaciół Schongau 41. 
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Złota myśl tygodnia: „Podejrzenia i przypuszczenia są pełne złośliwości 
                                   i nigdy nie pozostawiają duszy w spokoju”.         (Doroteusz) 
 
 

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             
                 15.00 – nabożeństwo kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne  
                 15.30 - udzielanie Komunii św. 

                    

M.: 15.45 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 

 

Poniedziałek (25. I) – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła      

         

      17.00 – 18.00: adoracja Pana Jezusa 
      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + męża Tadeusza Kasiura, ++ rodziców Jadwigę i Antoniego  
                 Wojtala, teściów Marię i Klemensa Kasiura i ++ z pokrewieństwa. 
 

 

Wtorek (26 I) – śś. biskupów Tymoteusza i Tytusa        

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 - za + Bernarda Nocon (od szafarzy Komunii św.). 
 

 

Środa (27. I) – dzień powszedni 

 

      7.30 – różaniec i spowiedź św.     7.55 – modlitwa do św. Józefa 
M.: 8.00 – w pewnej intencji (spoza parafii). 

       

 

Czwartek (28. I) – św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła              

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Bertę i Jana Grabelus, brata Jana,  
                  dziadków Grabelus i Blaut. 

 

 

Na wesoło: Jasio wpada do piekarni.  
 - Jest kolejka, proszę stanąć na końcu kolejki – mówi ekspedientka. 
  - To niemożliwe, tam już ktoś stoi. 

Piątek (29. I) – dzień powszedni               

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30)             
       16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
       16.30 – nabożeństwo pokutne dla dzieci i młodzieży  
        17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + męża Piotra Ikas, ++ rodziców i teściów. 
 

 

Sobota (30. I) –  wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
 

       7.30 – różaniec i spowiedź św. 
 M.: 8.00 – w pewnej intencji (spoza parafii). 

      
 

                                        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 + Elżbietę Suszka, jej ++ rodziców, rodziców Piotra i Elżbietę  
                 Sczakiel, rodziców Jana i Jadwigę Maj oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31. I 2021 r.           

             7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za ++ matkę Otylię Parucha i ojca Horsta Zawieja. 
 
 
 

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za + męża ojca i dziadka Huberta Gabriela Małek 
      
 

            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. Krystyny Dyga (z okazji 60 r. ur.) z podz. za o. łaski  
                  z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   (TD) 
 
 

                 14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa             
                 15.00 – nabożeństwo kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne 
                 15.30 - udzielanie Komunii św.                    

M.: 15.45 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „W szczególny sposób należy pochwalić zwyczaj, 
według którego wiele nabożeństw zakorzenionych wśród ludu chrześcijańskiego kończy 
się obrzędem błogosławieństwa eucharystycznego. Dzieje się bowiem bardzo właściwie i 
nie bez obfitych owoców, gdy kapłan wśród pochylonych głów tłumów chrześcijańskich 
wznosi do nieba Chleb Anielski, krzyż Nim według przepisu zakreśla i błaga Ojca Niebie-
skiego, aby łaskawie zwrócił oczy na Syna Swego, z miłości dla nas na krzyżu wiszącego, 
który chciał zostać przez Niego naszym Zbawcą i bratem, aby raczył wylać nadprzyrodzo-
ne łaski na tych, których odkupiła Krew Baranka bez zmazy” (Pius XII). 
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