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Nr 10
Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima
w Gogolinie - Karłubcu

Biuro Parafialne: 47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 102 (zakrystia kościoła)
Telefon.: kom.: 507–017–858, e-mail: stasieko@interia.pl
Adres strony internetowej: www.parafiakarlubiec.pl
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021

III Niedziela Wielkiego Postu – Zburzcie tę świątynię,
a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo
Słowo Boże: Wj 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; J 2, 13-25
Jezus mówi o końcu świątyni jerozolimskiej, jej zniszczeniu i odbudowie. Mówi
też o nowej świątyni, którą jest Jego ciało. Świątynia to specjalne miejsce, które Bóg wybrał jako swoje mieszkanie i w którym pragnie być czczony. Eucharystia jest w istocie
znakiem realnej obecności Boga, który pragnie odbierać cześć i obdarzać swoimi darami.
Chleb Eucharystyczny, który jest zadatkiem niebieskiej chwały, przyczynia się do duchowego wzrostu wierzących.
(Z programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce).
Ogłoszenia duszpasterskie:
W dalszym ciągu obowiązuje Dekret Ks. Bpa Andrzeja Czai wydany 28 grudnia 2020
roku. W tym dokumencie Ks. Bp udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św. osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami
infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę
przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć
w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostana się do kościoła).
W dalszym ciągu jest szereg możliwości uczestniczenia we Mszy św. w domu
(jeżeli to jest niemożliwe w kościele) za pomocą środków społecznego przekazu. Z całą
pewnością to wymaga wiary i szczerego pragnienia spotkania się z Bogiem i Jego słowem. Konieczna też jest dyscyplina i odwaga, by domowników zachęcić i wspólnie
uczestniczyć w „zdalnej liturgii”. Nie dajmy sobie odebrać tego, co dla nas najcenniejsze.
Trwajmy we wspólnocie Kościoła i parafii.

Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001
Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113
Serdecznie dziękuję tym osobom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego.
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1. Dzisiaj III 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 piątek: 17.00 – 17.25,
a w sobotę wieczorem od 17.00 – 17.30.
3. W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).
16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych
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 poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek,
po Mszy św., o ile nie ma żadnego spotkania.
5. Kolekty: 7 marca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne
14 marca – na wydatki parafialne.
Dar ołtarza: 8 marca.
Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.
Modlitwa do św. Józefa:
Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna; Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
Na wesoło: Rozmowa małżeńska
- Aniu, czytałem tyle książek o wadach palenia i picia, że postanowiłem to rzucić…
- Palenie czy picie?
- Czytanie…
Dziękuję osobom z Rejonu 32. Brzozowa 4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36; 9, 11, 15.)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
07 – 13 marca

Rejon
33.

Mieszkańcy ulic
Przyjaźni 1, 7, 9, 13a, 15; 6, 8, 10, 12a, 14.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek (g. 18.30 i w sobotę g. 8.45 – 10.00).
14 – 20 marca

34.

Przyjaźni 25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30.
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Złota myśl tygodnia: „Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę”. (Ps 19,8)

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.
Poniedziałek (8. III) – dzień powszedni (Dzień Kobiet)
M: 18.00 – w intencji wszystkich dziewcząt i kobiet z podz. za o. łaski
z prośbą o o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
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Piątek (12. III) – dzień powszedni

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

16.00 – 16.25: 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 ++ Erykę i Alfreda Werner.
Sobota (13. III) – dzień powszedni. Rocznica wyboru papieża Franciszka
M.: 8.00 – w int. Róży Suszka (z ok. 85 r. ur.) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej. (TD)
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 + mamę Marię Gnot (w 1. r. śm.),
+ ojca Władysława, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (Laetare) – 14. III 2021 r.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – za + mamę Eugenię Olejnik, ++ dziadków Władysława
i Leokadię Chaberskich, rodzeństwo i dusze w czyśćcu c.

Wtorek (9. III) – dzień powszedni
M.: 18.00 – w intencji Elżbiety Malkusz (z ok. ur.) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.

M.: 9.00 – za + mamę Wiktorię Orłowską, + teścia Edwarda Herok
i ++ z pokrewieństwa.

Środa (10. III) – dzień powszedni
7.55 – Litania do św. Józefa
M.: 8.00 – za ++ Michalinę i Mariana Grzegorzków.

M: 10.30 – za + Eryka Wancke (w 1. r. śmierci).
*14.30 – Gorzkie żale z 4. kazaniem pasyjnym.

Czwartek (11. III) – dzień powszedni

17.30 – różaniec: za papieża Franciszka, bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych, ka-

płanów 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 ++ Wolfganga Kampa, Katarzynę i Antoniego Müller,
Rudolfa Kampa i ++ z pokrewieństwa.
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8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

Nauczanie papieskie o Eucharystii:
„Liturgia ziemska stanowi przedsmak naszego uczestnictwa w liturgii niebiańskiej celebrowanej w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus siedzi
po prawicy Bożej jako sługa świątyni prawdziwego przybytku; z całym zastępem wojska
niebieskiego śpiewamy Panu hymn chwały; ze czcią wspominając Świętych, spodziewamy się otrzymać jakąś cząstkę i wspólnotę z nimi; oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego
Jezusa Chrystusa, aż się ukaże On, który jest życiem naszym, a my z nim razem pojawimy się w chwale” (św. Paweł VI).

