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

VI Niedziela Zwykła – w nadprzyrodzonej jedności Mistycznego Ciała Chrystusa 

 

Słowo Boże: Kpł 13,1-46; 1 Kor 10,31-11.1; Mk 1,40-45     

Czy komuś jeszcze przeszkadza, że po sąsiedzku mieszka młoda 
para bez sakramentu małżeństwa? „Takie czasy, co zrobić?”. Czy 
rozpadające się z hukiem małżeństwo staje się dla krewnych i 
przyjaciół wyrzutem sumienia? Czy mieszkająca na tej samej ulicy 
samotna i biedna starsza pani jakkolwiek prowokuje nas do myśle-
nia, albo działania? Wszystkie te sytuacje powinny w jakimś stop-
niu być dla nas gorszące. Czy jednak o takie zgorszenie w Biblii 

chodzi? Arcybiskup Grzegorz Ryś podpowiada, że zgorszyć kogoś to dosłownie „uczynić 
go gorszym”. Chodzi więc o zachowanie, które nie pomoże bliźniemu na drodze do świę-
tości, w jakiejś mierze osłabi jego wolę, zjednoczenie z Chrystusem, albo i zdolność do 
kochania. Choć nasz świat jest naszpikowany małymi kompromisami ze złem, to czy łatwo 
jest zgorszyć bliźniego w tym właściwym sensie? Zdarza się, że unikanie zgorszenia po-
woli przeradza się w styl życia, który można streścić w haśle „bo co ludzie powiedzą?”.  
Od tego już krótka droga do postawy, którą papież Franciszek nazywa duchową świato-
wością, która „polega na szukaniu chwały ludzkiej i osobistych korzyści zamiast chwały 
Pana” i „łączy się ze staraniem o zachowanie pozorów”. 
Podejmując małe i wielkie decyzje nie myślmy w kategoriach czy coś wypada nam zrobić, 
czy nie wypada, ale przede wszystkim niech nam leży na sercu nasze i bliźnich zbawie-
nie. Czasem czegoś zrobić nie wypada, ale trzeba ze względu na przyjaźń z Jezusem. 

 
 
 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e :  
 

1. Dzisiaj VI Niedziela Zwykła. Msze św. o godz.: 18.00 (sobota), 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45. 
    (Dzisiaj ostatnia Msza św. o godz. 15.45). 

    
2 . Dzisiaj, jutro i pojutrze Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, jako 

wynagrodzenie (ekspiacja) za grzechy, szczególnie popełniane w ostatnich dniach kar-
nawału: niedziela: 13.00 – 15.30; poniedziałek i wtorek: 16.30 – 18.00.     

  Adorując przynajmniej przez pół godziny, można zyskać odpust zupełny. 
    Godz. 15.00 – 15.30: nabożeństwo eucharystyczne i błogosławieństwo sakramentalne. 
3. Dzisiaj rozpoczyna się 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.  

Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania 
Bogu za grzechy pijaństwa. W tym roku tematem przewodnim inicjatyw trzeźwościowych 
są słowa: „Trzeźwością pokonywać kryzys” 

4. Spowiedź św. przed Popielcem: niedziela: 7.00 – 7.25, 10.00 – 10.25 i 13.00 – 14.55 
                                                           poniedziałek i wtorek: 16.30 - 17.55  
                                                           środa: 7.30 – 7.55, 16.00 – 16.25 i 17.15 – 17.55.  
5. W Środę Popielcową rozpocznie się Wielki Post (czas wielkanocnej pokuty).  
   W tym dniu, podczas Mszy św. (o godz. 8.00, 16.30 i 18.00), będzie miał miejsce  

obrzęd posypania głów popiołem. Jest to zewnętrzny znak naszej gotowości  
do przemiany serca i czynienia pokuty. Bardzo ważne jest, abyśmy rozpoczęli ten bło-
gosławiony czas od przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.  

   W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, czyli: 
           - wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 r. do końca życia) 
           - post, czyli 3 posiłki w ciągu dnia (od 18 do 60 roku życia). 
   Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do powstrzymania się od udziału  

w zabawach w okresie Wielkiego Postu. 
6. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli W. Postu, przypadają kwartalne dni modlitw  

  o ducha pokuty.  
7. Pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie dniem modlitwy i pokuty za grzech wykorzy-

stania seksualnego osób małoletnich we wspólnocie Kościoła. 
                15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
                16.30 - Droga krzyżowa z udziałem dzieci 
                17.30 – wypominki oraz Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych  
8. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.  

 

Nr 7 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 29.   (Kasztanowa  55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu, a szczególnie za odśnieżanie. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

14 – 20  lutego 30. Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70. 
Wierzbowa 33, 34, 36. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek (g. 18.30 i w sobotę g. 8.45 – 10.00). 
 21 – 27  lutego 31. Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. 
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9. Kolekty:  14, 17 i 21 lutego – na wydatki parafialne. 
  Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  
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Złota myśl tygodnia: „Miłość nie spoczywa, ale rozszerza się jak ogień,  
                                  który pożera wszystko”.      (św. Maksymilian Kolbe) 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Stanisława i Helenę Zdyb,  
                  ++ rodziców Władysława i Marię Gnot.             
 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14. II 2021 r.                             Adoracja Pana Jezusa   

              7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za + męża Mieczysława Kurp.                 Adoracja i błog. sakramentalne 
 

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

            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + męża Mieczysława Wolskiego, ++ Teodora i Katarzynę Polański,               
                  Juliana i Kazimierę Wolski, Dorotę Żurek i dusze w czyśćcu cierpiące. 

                 Adoracja i błog. sakramentalne 
 

    13.00 – 15.30: adoracja Pana Jezusa (13.00 i 14.00 - udzielanie Komunii św.)                    
                          13.00 – 15.00: adoracja w ciszy i spowiedź św. 
               15.00 – nabożeństwo eucharystyczne i błog. sakramentalne.                 

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

 

Poniedziałek (15. II) – dzień powszedni                                                                                                   

                 16.30 – 18.00: adoracja Pana Jezusa (16.30 - 17.30: w ciszy) 
                 16.30 – 17.55 : spowiedź św. 
                  17.30 - różaniec   
M: 18.00 – za ++ rodziców Wiktorię i Henryka Ralla, ciocie Agnieszkę i Emmę,  
                 Marię i Jana Kozok, Marię i Franciszka Opiela oraz brata Ernesta Ralla. 
 

 

Wtorek (16. II) – dzień powszedni              

                 16.30 – 18.00: adoracja Pana Jezusa (16.30 - 17.30: w ciszy) 
                 16.30 – 17.55 : spowiedź św. 
                  17.30 - różaniec   
M.: 18.00 – za + żonę mamę i babcię Małgorzatę Tkocz (w miesiąc po śmierci). 
 

 
 

Rozpoczyna się Wielki Post (okres Wielkanocnej Pokuty) 
 
 

Środa Popielcowa (17. II) - obrzęd posypania głowy popiołem  
 
 
 

M.: 8.00 – za ++ rodziców Zofię i Karola Wojtala, Annę i Pawła   
                 Boronczyk, zięcia Ryszarda i ++ z pokrewieństwa. 
 

M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za ++ dziadków Juliannę i Pawła  
                                     Dyga, rodziców Jadwigę i Konrada Dyga,  
                                     ++ pokrewieństwa i dusze w czyśćcu c. 

 

M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za ++ Pawła i Elfrydę Ciecior i dusze w cz. c. 
Spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa III) 

 

 

Czwartek po Popielcu (18. II) – dzień powszedni 
 

       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).       

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę i Antoniego Wojtala, męża Tadeusza Kasiura,       
           ++ z rodzin Wojtala, Kasiura, Prusko i Dorniok. 

 

 

Piątek po Popielcu (19. II) – dzień powszedni      

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30)      
       16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
       16.30 – Droga krzyżowa z udziałem dzieci 
          17.30 – wypominki i Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych 
M.: 18.00 – za ++ Teresę, Agnieszkę, Józefa i Wincentego Kaczmarek. 
 

 

Sobota po Popielcu (20. II) – dzień powszedni 

 

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 ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk, 
                  dziadków Gabrielczyk i Woźnica, wujka Gerharda. 

Nauka przedchrzcielna  
 

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21. II 2021 r.                        

              7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za + ojca Augustyna Wiktor, męża Teodora Chudala,  
                 rodziców Józefa i Jadwigę Chudala i ++ z pokrewieństwa.                  
 

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – w int. Zofii Skałeckiej (z okazji 1 r. ur.) z podz. za o. łaski, z prośbą  
           o opiekę Anioła Stróża i Boże błog. dla całej rodziny.        Błogosławieństwo    
     

            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + męża i ojca Herberta Malkusz, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo  
                  i z pokrewieństwa, oraz + Barbarę Jaskólską. 

Pobłogosławienie książeczek DN dla dzieci komunijnych 
Chrzest św.: Leon Józef Cebula              

 

      *14.30 – Gorzkie żale z 1. kazaniem pasyjnym. 
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10. W dalszym ciągu poszukujemy osoby (kobiety lub mężczyzny), która podjęła by się 
funkcji koordynatora sprzątania kościoła. Minimum czasu, który trzeba by temu po-
święcić, to 30 minut w poniedziałek i 90 minut w sobotę. Warunki do uzgodnienia.     

11. Zapraszam do udziału w Gorzkich żalach (niedziele W. Postu – godz. *14.30)  
12. Nauki przedślubne, organizowane w dekanacie,  będą w kościele pw. św. Jacka  

w Kamieniu Śląskim:  20 lutego (sobota) – 1. część i 13 marca (sobota) – 2. część.  
   Rozpoczęcie o godz. 14.00. 
13.  Redakcja Audycji Katolickich, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, 
przygotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3. 
Rekolekcje dla dzieci: 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9.30. 
Rekolekcje dla młodzieży: 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12.30. 
Rekolekcje dla dorosłych: 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20.30. 
Każda seria rekolekcji (dzieci, dorośli, młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcinków, każdy 
o czasie 23 minut. Rekolekcje będą również dostępne na VOD (w odpowiednim czasie 
prześlemy link) oraz w mediach społecznościowych:  
Dla dzieci – https://www.facebook.com/ziarnotvp/  
Dla młodzieży – https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/ 
Dla dorosłych –  https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/ 
 

„Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: 
Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kie-
ruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił 
do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale 
wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie 
opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz  
z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia. 

Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego po-
przez święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę.  
U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego rozwa-
żania jesteśmy w tym okresie zachęcani. 

Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca  
i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją zamknięcia serca na 
dar przemawiającego Boga jest zamknięcie serca na dar brata. 
Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem ży-
jącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan - który podczas czterdziestu dni 
spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela - wskazuje nam drogę, którą trzeba 
pójść.”   

 
 

„Odrzucamy grzechy, by zacząć pokutę. 
Pokutę zaczynamy, by odrzucić grzechy” 

 
W I E L K I  P O S T - wędrówka ku Świętom Paschalnym.  
W liturgii tego okresu dominują następujące tematy: 

 - chrzcielny - odnowić w sobie stan łaski uświęcającej przez dobrą  spowiedź św. 
 - pokutny - ożywić swoją miłość: a/ do Boga - przez modlitwę 
                                                       b/ do siebie - przez post,   
                                                       c/ do bliźniego - przez jałmużnę 
 - pasyjny - rozważanie męki Jezusa Chrystusa przez udział  w  Drodze krzyżowej                      
                   (piątek) i Gorzkich żalach (niedziela) oraz czytanie Ewangelii. 
 
Opowiadanie pt.: Brać czy dawać? 
 Pewnego razu urzędnik siedział sobie na krawędzi miejskiej fontanny. Wtem 
zamyślony wpadł do środka. Widzący go przechodnie pobiegli natychmiast w jego stro-
nę z wyciągniętymi rękoma, wołając: 
- Niech pan da rękę. 
Ale urzędnik nikomu jej nie podał, jakby ich nie słyszał. 
W pewnym momencie jakiś człowiek przedarł się przez uliczny tłum i powiedział: 
- Przyjaciele, nasz urzędnik od wielu lat słyszał jedynie słowo „brać”; słowo „dać”  
jest mu zupełnie nieznane. 
Potem człowiek ów wyciągnął do niego dłoń i powiedział: 
- Dzień dobry, niech pan bierze moją rękę. 
Urzędnik zaraz uczepił się jej i wydostał się z fontanny. 
 

 Ludzie bardzo często mylą słowa. Bóg zna tylko słowo dawać. 
 
Nauczanie papieskie o Eucharystii: 
„Niech dusze chrześcijan będą jak gdyby ołtarzami, na których odżywają kolejno różne 
momenty Ofiary składanej przez Najwyższego Kapłana: a więc ból i łzy, które zmywają i 
odkupują grzechy; modlitwa zwrócona do Boga a wznosząca się aż do nieba; oddanie i 
poświęcenie siebie samego, dokonane duchem ochoczym, hojnym i gorliwym; a wresz-
cie najściślejsze zjednoczenie, w którym siebie i sprawy swoje zdajemy na Boga i w Nim 
spoczywamy; gdyż rdzeniem religii jest naśladować Tego, którego wielbisz” (Pius XII). 
 
Na wesoło: Rozmawiają dwaj miłośnicy kawy:  
- Wiesz, gdy wieczorem wypiję kawę to całą noc nie mogę zasnąć - mówi pierwszy.  
- Ze mną jest dokładnie odwrotnie: gdy zasnę nie mogę wypić kawy. 
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