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

IV Niedziela Zwykła – Śmierć w Jezusie stała się najwyższym aktem miłości 

 
 

Słowo Boże: Pwt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28 

     

Poczucie bezradności i bezsilności wydaje się ogarniać coraz to szer-
sze kręgi społeczeństwa. Niepokój, jaki płynie ze świata polityki, nie-
pewność w dziedzinie gospodarki, kryzys, jaki dotyka rodzinę – 
wszystko to wpływa na człowieka i zajmuje trwałe miejsce w jego 
sercu. W poczuciu zagrożenia staje się on często agresywny, łatwo 
wpada w złość, odczuwa wobec innych niechęć i zazdrość. Wulgarne 
wyzwiska i słowa z rynsztoku stały się trwałym elementem codzien-

nych rozmów w pracy, a także w szkole i w rodzinie, między małżonkami... 
Jak reagować? Przymknąć oczy, udawać, że się nie słyszy? 
Krzyk człowieka opętanego, z dzisiejszej Ewangelii, wywołał natychmiastową i to niezwy-
kle surową reakcję Jezusa: „Milcz i wyjdź z niego”. Nie było miejsca na żaden kompromis 
czy dyskusję. Moc i skuteczność słowa, jakie wyrzekł Jezus, były natychmiastowe. Świad-
kowie tego wydarzenia byli zgodni co do jednego – mówili: „nowa jakaś nauka z mocą”. 
Źródło mocy, z jaką Jezus wypędził złego ducha, utożsamiali nie tyle z jednym Jego roz-
kazem, co z całą Jego nauką. A w centrum tej nauki jest przykazanie miłości, orędzie 
prawdziwej wolności, dobra nowina o zbawieniu. Nauka Jezusa każe zło zwyciężać do-
brem, nadstawiać drugi policzek, ale również „nastawać w porę i nie w porę”; zawsze 
trwać w prawdzie i prawdę głosić. Obiecuje zwycięstwo tym, którzy wytrwają do końca. 
Komu chcą się przypodobać – światu czy Bogu? 
Chrześcijanie potrzebują przebudzenia – ich poczucie bezsilności i bezowocności musi 
być zastąpione nowym zapałem do działania. Musimy zdać sobie sprawę, że jedynym 
prorockim słowem na dzisiaj jest dla nas „zwrócić się do Boga”.    ks. Tadeusz Czakański  

 

Ogłoszenia duszpasterskie: 
 

1. Dzisiaj IV Niedziela Zwykła – 68. Światowy Dzień Chorych na trąd. 
    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.  
2. W poniedziałek o godz. 8.30 rozpocznie się demontaż dekoracji świątecznej w koście-

le. Zapraszam do pracy wszystkich chętnych. Po pracy wspólna kawa w salce.  
3. We wtorek Święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie określane świętem Matki Bożej    
    Gromnicznej. Błogosławieństwo świec na Mszy św. o godz. 16.30 i 18.00. 
    W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 

4. W środę przypada wspomnienie św. Błażeja. Modlitwa do św. Błażeja i błogosławień-
stwo gardła będzie po Mszy św. we wtorek o 18.00 i w środę o godz. 8.00. 

5. W piątek wspomnienie św. Agaty. Po Mszy św. pobłogosławienie wody i chleba. 
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
    W czwartek: od godz. 8.30 - odwiedziny chorych z Komunią św.  
                                       17.00 – 18.00: Godzina Święta,     18.00 - Msza św. 
    W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).      
                     16.30 – Msza św. z udziałem dzieci 
                     18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży 
                                  Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III) 
    W sobotę: 8.00 – Msza św. i modlitwa do Matki Bożej. 
7. Spowiedź św. w tym tygodniu: na ogół 30 min. przed Mszą św.  
     Ponadto: w czwartek: 17.00 – 17.50,  w piątek: 16.00 – 16.25 i 17.15 – 17.55, 
                  a w sobotę wieczorem: 17.00 – 17.30.  
8. Kolekty:  31 stycznia – na wydatki parafialne 
                     7 lutego – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne 
    Zbiórka do puszki: 2 lutego – na klasztory klauzurowe 
   Na pomoc dla Chorwacji zebrano 1273 zł. „Bóg zapłać”.   
9. Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii po Mszy św. w dni powszednie. 

 Wolne intencje Mszy św. w lutym:       
17 (Popielec) – 16.30,         24 (środa) – 8.00. 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 27.  ( Sadowa 13, 15, 17, 19, 21) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu, a szczególnie za odśnieżanie. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

31 – 06 lutego 28. Kasztanowa 81, 87, 89, 93;  90, 92, 94,104. 
Przyjaciół Schongau 41. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek (g. *8.30 i w sobotę g. 8.45 – 10.00). 
 07 – 13 lutego 29. Kasztanowa  55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80. 
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Złota myśl tygodnia: „Wiara nie dzieje się na poziomie poglądów albo przekonań,  
                                  ale na poziomie naszego istnienia”.   (ks. Tomáš Halík) 
 

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. 
 

 

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  l u t y  2 0 2 1  r . :  
„Aby kobiety - ofiary przemocy były chronione przez społeczeństwo,  

a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane”. 
 

Poniedziałek (1. II) – dzień powszedni      

         

       17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + Edwarda Herok (w miesiąc po śmierci). 
 

 

Wtorek (2. II) – Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej.  
                                Światowy Dzień Życia Konsekrowanego          

      16.00 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 (błogosławieństwo świec) –   za + męża i ojca Winfryda Brysz,  
             ++ rodziców Ritę i Huberta Malkusz, teściów i dziadków Rigol i Malkusz,     
             kuzynów Waldemara i Józefa Herok oraz wujka Edwarda Herok.      
 

      17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 (błogosławieństwo świec) –   w int. Róży Różańcowej Krystyny Gołąb  
                     z podz. za o. łaski  z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.   
                     Za ++ członków Róży.          

 

 

Środa (3. II) – św. Błażeja, biskupa i męczennika       
 

    7.30 – różaniec i spowiedź św.   7.55 – modlitwa do św. Józefa  
M.: 8.00 – za ++ męża Gerharda Mnich i syna Piotra. 

             Modlitwa do św. Błażeja i błogosławieństwo gardła             

Czwartek (4. II) – pierwszy czwartek miesiąca                                                                                                                            

            8.30 – odwiedziny chorych z Komunią św. 
       17.00 - 18.00: Godzina Święta (adoracja Pana Jezusa)  
     17.30 – różaniec: za papieża Franciszka,  bpa Andrzeja i biskupów 
pomocniczych,  kapłanów i siostry zakonne, o powołania do  służby Bożej  
z naszej parafii, w intencji DDM „Oremus”  (modlących się w int. kapłanów).       
     17.00 – 17.50: spowiedź św.  

M.: 18.00 – za ++ rodziców Elżbietę i Engelberta Reinwald oraz brata Jana. 

 

Piątek (5. II) – św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Pierwszy piątek miesiąca  
Pobłogosławienie wody i chleba              

             15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
          16.00 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – o Boże błogosławieństwo i zdrowie  
                                      dla babć i dziadków: Łucji, Anny, Antoniego i Pawła. 
            17.15 - 17.55: spowiedź św.   17.30 – różaniec    
M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za ++ rodziców Annę i Franciszka Gabrielczyk,     

                Ryszarda i Reginę Wicher, 3 braci, 2 bratowe i ++ z pokrewieństwa.  
 

 Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III) 

 

Sobota (6. II) – pierwsza sobota miesiąca          

       7.30 – różaniec i spowiedź św. 
 M.: 8.00 – w intencji rodziny z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.  
                  oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 

           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 – w intencji rocznego dziecka Antoniego Malkusz  
                   z prośbą o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża.            Błogosławieństwo  
 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7. II 2021 r.       

              6.50 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
              7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian.              Adoracja i błog. sakramentalne 
 
 

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – w int. Edyty (z ok. 50. r. ur.) i Krzysztofa Erdman (z ok. 30. r. ślubu) z   
  podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD) 

Adoracja i błog. sakramentalne 
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            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy w int. Elfrydy Małek 
                 (z okazji 85 r. ur.) z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie.  
                 Za + męża.                                                                                     (TD) 

Adoracja i błog. sakramentalne 
 

                 14.30 – 15.30: adoracja Pana Jezusa             
               15.00 – różaniec i błog. sakramentalne.     Zmiana tajemnic różańcowych. 
                 15.30 - udzielanie Komunii św.                    

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

 

 
Nauczanie papieskie o Eucharystii: 
„Starajcie się, Bracia Czcigodni, aby świątynie, które wzniosła w ciągu wieków wiara i po-
bożność chrześcijańskich ludów po to, by w nich śpiewać nieustanny hymn chwały Bogu 
Wszechmogącemu, a Zbawicielowi naszemu, ukrywającemu się pod postaciami euchary-
stycznymi, dać godną siedzibę, stały otworem jeszcze częstszym odwiedzinom wiernych. 
Niech wezwani do stóp Zbawcy naszego usłyszą najsłodsze Jego wezwanie: „Przyjdźcie 
do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a ja was ochłodzę” (Pius XII). 
 
Na wesoło: 
 

1. Mały dinozaur pyta mamę:  
 - Mamo, czy po śmierci trafię do nieba?  
  A mama na to:  
 - Nie, do muzeum. 
 
2. Jaki się nazywa japoński detektyw?  
 - Kuka Zamura 
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