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

I Niedziela Wielkiego Postu – Jezus zamienia „kamień” śmierci  
                                      w „chleb” dla wierzących 

 

Słowo Boże: Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15     

 Czas Wielkiego Postu jest po to, aby z nadzieją zwrócić nasze 
spojrzenie ku cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stwo-
rzenie, podczas gdy my często traktowaliśmy je źle. Jest to nadzieja na 

pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 
20). Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum na-
szego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy 
je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia troskliwego dialo-
gu i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także 
poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa. 
W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, umacnia-
ją, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gar-
dzą” (Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzej-
mym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby poda-
rować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń 
słuchania pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224). 
W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne 
światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego istotne 
jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 6) i spotkać w ukryciu Ojca czułości. 

Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2021 
 
 

 

Na wesoło: Na egzaminie. Po kilku zadanych pytaniach profesor mówi do studenta:  
   - Leje pan wodę.  
   - Panie profesorze, cóż zrobić, skoro temat jak rzeka.  

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 I Niedziela W. Postu. Msze św. o godz.: 18.00 (sobota), 7.30, 9.00, 10.30. 
    Na Mszy św. o godz. 10.30 pobłogosławienie książeczek „Droga do Nieba”  
    i rozdanie ich dzieciom komunijnym.  
    O godz. 14.30 - Gorzkie żale (rozważanie męki Jezusa Chrystusa).  
   W tym roku kazania pasyjne będzie  głosił ks. dr teologii Janusz Podzielny z Opola.     
    Za udział w Gorzkich żalach w okresie W. Postu można uzyskać odpust zupełny. 
2. Spowiedź św. zasadniczo 30 min przed Mszą św.; 
          w piątek: 16.00 -16.25 i 17.00 – 17.25, a w sobotę wieczorem od 17.00 – 17.30. 

3. W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja do 15.30) 
                     16.30 - Droga krzyżowa z udziałem dzieci 
                     17.30 – wypominki oraz Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych  
4. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.  
5. Kolekty:  21 i 28 lutego – na wydatki parafialne. 

 Zbiórka do puszki:  28 lutego - na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. 
Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  

6.  Redakcja Audycji Katolickich, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przy-
gotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP 3. 
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/ 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 30.  (Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70. 
Wierzbowa 33, 34, 36). 

za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu, a szczególnie za odśnieżanie. 
 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

21 – 27  lutego 31. Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek (g. 18.30 i w sobotę g. 8.45 – 10.00). 
 28 – 06 marca 32. Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36;  9, 11, 15.  
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Złota myśl tygodnia: „Nawrócić się to pragnąć wsłuchiwać się w słowa Boga,  
                uznać je za coś realnego i pozwolić im oświecać nasze życie”.  (Benedykt XVI) 
 

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  
 

 

Poniedziałek (22. II) – święto Katedry św. Piotra Apostoła                                                                                                   

M: 18.00 – w intencji Leona Józefa Cebula z podz. za. o. łaski,  
                  z prośbą o opiekę Anioła Stróża i Boże błog. dla całej rodziny. 
 

 

Wtorek (23. II) – dzień powszedni              

        17.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio i spowiedź św. 
 M.: 18.00 – (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 ducha pokuty, 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 dzieci i 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).  
 

 

Środa (24. II) – dzień powszedni 
 

      7.30 – różaniec i spowiedź św. 
      7.55 – Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za ++ rodziców: ojca Eryka (w 10. r. śmierci) i mamę Łucję. 
 
 

 

Czwartek (25. 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 Hildegardę i Józefa Śliwa. 

 

 

Piątek (26. II) – dzień powszedni      

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30)      
       16.00 – 16.25: spowiedź św. 
       16.30 – Droga krzyżowa z udziałem dzieci 
          17.30 – wypominki i Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Joachima i Magdalenę Przesdzink,  
                   ojca Alfonsa Bekiersz i córkę Karolinę.  
 

 

Sobota (27. II) – dzień powszedni 

 

M.: 8.00 – z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog. w rodzinie Weyrauch.                  
 

                                        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 Józefa i Jadwigę Chudala, brata Teodora,  
                   ++ z pokrewieństwa Chudala, Wojtala i Lazar oraz Anitę Nichtke. 
 

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28. II 2021 r.                        

 

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

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – w int. Rity Ficek (z okazji urodzin) z podz. za o. łaski, z prośbą  
                 Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 
 

            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – w int. rodziny Stach z podz. za o. łaski, z prośbą  
              o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej. Za ++ z rodziny.  
  

   *14.30 – Gorzkie żale z 2. kazaniem pasyjnym. 
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