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

II Niedziela Wielkiego Postu – Pokrzepieni słowem Bożym i Eucharystią 
niesiemy światło nadziei 

 

Słowo Boże: Rdz 22,1-18; Rz 8,31-34; Mk 9,2-10    

Abraham, o którym mówimy, że jest ojcem naszej wiary, 
zostaje przez Boga wystawiony na próbę. Była to najważniejsza próba 
w jego życiu. Jedynego, umiłowanego, długo oczekiwanego syna Bóg 
pragnie zabrać i to jego własnymi rękoma. Tak naprawdę nie wiemy, 
jaką wewnętrzną walkę toczył Abraham w sobie w czasie tej wędrówki 
do krainy Moria. Wszystkie nasze wyobrażenia są trochę psychologi-

zowaniem i trochę projekcją własnych problemów, które dzisiaj nosimy w sobie. 
Biblijny Abraham uczy nas umiejętności - niestety, coraz rzadszej zarówno w życiu spo-
łecznym, jak i osobistym – rezygnowania z czegoś, co mamy najcenniejsze, na rzecz 
dobra, które przygotował nam Bóg, a którego wartości jeszcze nie znamy. Każdy musi 
przeżyć taką górę Moria i drogę na nią. Człowiek, który poważnie, to znaczy dojrzale, 
traktuje swoją relację do Boga, wie, że jego życie musi być czujne, że musi uczyć się 
odczytywać wszystkie znaki i sygnały, jakie Bóg kieruje do niego w życiu. Bóg nas do-
świadcza, ale też karmi. Góra Moria to także góra przymierza i błogosławieństwa, 
góra obietnicy danej Abrahamowi. Ofiara Abrahama dla Żydów była najważniejszym 
wydarzeniem w ich relacji do Boga. Uwidaczniała podwójną ofiarę - „ojca gdy podnosi nóż 
i syna, który zgadza się na śmierć”.         o. Tomasz Dostatni OP 

 

 

Na wesoło: Stary włóczęga, dość swobodnie traktujący kwestię higieny, poszedł do leka-
rza, żeby pokazać mu bolące ramię. Lekarz obejrzał je i mówi: 
- Powinien je pan dwanaście razy porządnie wyszorować w gorącej kąpieli.
- Ale na jakiej podstawie sądzi pan, że będę żył jeszcze dwanaście lat?

 

1. Dzisiaj II Niedziela W. Postu. Msze św. o godz.: 18.00 (sobota), 7.30, 9.00, 10.30.
O godz. 14.30 - Gorzkie żale (rozważanie męki Jezusa Chrystusa).

W tym roku kazania pasyjne głosi ks. dr teologii Janusz Podzielny z Opola.
Za udział w Gorzkich żalach i Drodze krzyżowej w okresie Wielkiego Postu można
uzyskać odpust zupełny.

2. Spowiedź św. zasadniczo 30 min przed Mszą św.; w czwartek 17.00 – 17.50,
      w piątek: 16.00 -16.25 i 17.00 – 17.25, a w sobotę wieczorem od 17.00 – 17.30. 

3. 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 
 17.30 – wypominki oraz Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych 

      18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży 
        Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III) 

    W sobotę: 8.00 – Msza św., modlitwa do Matki Bożej i zmiana tajemnic różańcowych. 
4. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w dni powszednie, po Mszy św.
5. Kolekty:  28 lutego – na wydatki parafialne

 7 marca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne. 
 Zbiórka do puszki:  28 lutego - na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. 
Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  

Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Niech się każdy stara wedle sił, aby wszystkie 
święte budynki, szaty i naczynia kościelne, choćby nie odznaczały się przepychem i bo-
gactwem, były jednak czyste i stosowne, skoro są poświęcone Majestatowi Bożemu. Na-
szym obowiązkiem zganić niewłaściwą pobożność tych, którzy w budynkach przeznaczo-
nych dla kultu Bożego, lub na samych ołtarzach umieszczają bez słusznej racji rozmaite 
statuy i obrazy jako przedmioty czci oraz wystawiają relikwie nieuznane przez kompetent-
ną władzę” (Pius XII). 

Nr 9 
(616) 

28. II 2021 r. Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima  
w Gogolinie - Karłubcu

Dziękuję osobom z Rejonu 31.   Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
28 – 06 marca 32. Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36;  9, 11, 15. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek (g. 18.30 i w sobotę g. 8.45 – 10.00). 
07 – 13 marca 33. Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;  6, 8, 10, 12a, 14. 
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Złota myśl tygodnia: „Często dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny”. 
               (Seneka Młodszy) 

 

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.
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  m a r z e c  2 0 2 1  r . :

„Abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną  
głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym”. 

 

 

Poniedziałek (1. III) – dzień powszedni                                                                                    

M: 18.00 – za + Wincentego Grzegorzka (w 1. r. śmierci). 
 

 

Wtorek (2. III) – dzień powszedni              

M.: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Mieczysława Mijal (w 1. r. śmierci). 
 

 

Środa (3. III) – dzień powszedni 
 

      7.55 – Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + męża i ojca Józefa Kulik, ++ rodziców, teściów i z pokrewieństwa. 
 

 

Czwartek (4. III) – św. Kazimierza Królewicza.      1. 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 ++ ojca Norberta Marcinek (w 25. r. śmierci), matkę Małgorzatę, 
  teściową Stanisławę i z pokrewieństwa. 

Piątek (5. III) – 1. piątek miesiąca      

        15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30)  

       16.00 – 16.25: spowiedź św. 
M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za + Johana Tkotz. 
  17.30 – wypominki i Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych 
M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za + mamę Martę Grzywaczyk  

  (w miesiąc po śmierci). 
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 

Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III) 
 

Sobota (6. III) – 1. sobota miesiąca 

 

M.: 8.00 – za ++ żonę Wandę Blania, syna Aleksandra,  
rodziców Józefa i Magdalenę Blania, ojca Mariana Muraw-
skiego, czterech szwagrów, dziadków i z pokrewieństwa. 

Modlitwa i Litania do Niepokalanego Serca Maryi 
Zmiana tajemnic różańcowych 

 

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 ++ synów Waldemara i Józefa Herok, rodziców Rigol i Herok, 
   Ritę i Huberta Malkusz, ojca Edwarda, Winfryda Brysz i z pokrewieństwa. 

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7. III 2021 r.  
 

  6.50 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
             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 ++ Walentego, Franciszkę i Henryka Jaszkowic, 

     oraz z pokrewieństwa Jaszkowic, Wicher i Suszka. 
Adoracja i błog. sakramentalne 

            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ rodziców Stefana i Małgorzatę Stanowskich, 

  Agnieszkę i Waltra Nocon, syna Arkadiusza, Emmę Lipka i męża Bernarda. 
Adoracja i błog. sakramentalne 

*14.30 – Gorzkie żale z 3. kazaniem pasyjnym.
 

Trwa Wielki Post – czas wielkanocnej pokuty. 
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„Oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia”. 
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