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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

IV Niedziela Wielkiego Postu – Kto spełnia wymagania prawdy,
zbliża się do światła
Słowo Boże: 2 Krn 36,14-16; Ef 2,4-10; J 3,14-21

Pan Jezus w nocnej rozmowie z uczonym Nikodemem tłumaczył mu,
jak należy odczytywać znaki, które Bóg zostawia na drodze człowieka.
I jak wiele zależy od właściwego odczytywania tych znaków każdego
dnia. (…). Jezus daje nam potrzebne światło do lepszego widzenia otaczającej nas rzeczywistości, ale jednocześnie z żalem dodaje, że człowiek często „nienawidzi światła i nie
zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków” (J 3,20). Niektórzy ludzie wolą
trwać w ciemności, bo opowiadają się po stronie zła. Nie chcą światła, ponieważ boją się
zobaczyć prawdziwy obraz własnego życia. Jak często znajdujemy się w sytuacji Izraelitów na pustyni skażonych jadem zła. Mamy postawiony przed sobą znak uzdrowienia, ale
brak nam dobrej woli, aby na niego spojrzeć. Spójrzmy na siebie w świetle Bożej prawdy i
zobaczmy sakramentalny znak Bożego przebaczenia, aby przyjąć łaskę, której Bóg pragnie nam udzielać.
ks. Leszek Smoliński
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. 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.
Zapraszam również na Mszę św. w dni powszednie.
2. Dzisiaj IV Niedziela W. Postu – Laetare (Niedziela radości).
Zwiastuje ona połowę okresu przygotowania paschalnego do Wielkanocy.
Msze św. o godz.: 18.00 (sobota), 7.30, 9.00, 10.30.
O godz. 14.30 - Gorzkie żale (rozważanie męki Jezusa Chrystusa).
Za udział w Gorzkich żalach i Drodze krzyżowej w okresie Wielkiego Postu można
uzyskać odpust zupełny.

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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3. Spowiedź św. zasadniczo 30 min przed Mszą św.; w piątek: 17.00 – 17.25,
a w sobotę wieczorem od 17.00 – 17.30.
4. Trwa nowenna do św. Józefa.
W piątek Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
Msze św. i modlitwa do św. Józefa o godz. 16.30 i 18.00.
5. W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).
16.00 – 16.25: spowiedź św.
16.30 – Msza św. z udziałem dzieci
17.30 – wypominki oraz Droga krzyżowa
18.00 - Msza św. z udziałem młodzieży i dorosłych
6. W piątek (19 marca) rozpocznie się Tydzień Modlitw o ochronę życia.
7. Biuro Parafialne (w zakrystii kościoła) czynne w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek,
po Mszy św., o ile nie ma żadnego spotkania.
8. Kolekty: 14 marca – na wydatki parafialne.
21 marca – na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków
sakralnych. Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.
Dar ołtarza: 19 marca.
Dziękuję osobom z Rejonu 33. Przyjaźni 1, 7, 9, 13a, 15; 6, 8, 10, 12a, 14.
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
14 – 20 marca

Rejon
34.

Mieszkańcy ulic
Przyjaźni 25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek (g. 18.30 i w sobotę g. 8.45 – 10.00).
21 – 27 marca

35.

Świerkowa 1, 3, 5; 12, 14, 16, 18, 20, 24.

9. Redakcja Audycji Katolickich, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży 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/

10. Aktualne informacje Kurii Opolskiej znajdziesz na stronie internetowej
http://www.diecezja.opole.pl/
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Złota myśl tygodnia: „Wieki Post jest czasem łaski, służącym uwolnieniu serca
od próżności. Jest czasem leczenia z uzależnień, które nas zwodzą.
Jest czasem skupienia wzroku na tym, co pozostaje”. (papież Franciszek)

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.

8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za + mamę Wiktorię Orłowską, + teścia Edwarda Herok
i ++ z pokrewieństwa.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + Eryka Wancke (w 1. r. śmierci).
*14.30 – Gorzkie żale z 4. kazaniem pasyjnym.
Poniedziałek (15. III) – dzień powszedni
M: 18.00 – za ++ rodziców Horsta i Łucję Niedziela, brata Waldemara,
mamę Martę Grzywaczyk i ++ z pokrewieństwa.
Wtorek (16. III) – dzień powszedni
M.: 18.00 – za ++ rodziców Konrada i Jadwigę Dyga,
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa (17. III) – dzień powszedni
7.55 – Litania do św. Józefa
M.: 8.00 – za + mamę i babcię Zofię Wąsik (w rocznicę śmierci).
Czwartek (18. III) – 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 + ojca Leona Wocka, i + chrzestną Marię Emerling.
Piątek (19. III) – św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja do godz. 15.30)

16.00 – 16.25: spowiedź św.
M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za + Łucję Gebauer (w miesiąc po śmierci).
17.30 – wypominki i Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych
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M.: 18.00 – w intencji wszystkich pracujących w kościele z podz. za o. łaski

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na każdy dzień .
Modlitwa i Litania do św. Józefa z podz. za opiekę nad budową Domu Parafialnego.

Sobota (20. III) – dzień powszedni.
M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

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 babcię i prababcię. Elżbietę Matuszek (w 1. r. śmierci).
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21. III 2021 r.
7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – za + mamę Emilię Król (w 25. r. śmierci), ++ dziadków Anastazję
i Ryszarda Prusko, ciocię Jadwigę Prusko oraz ++ z pokrewieństwa.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za ++ rodziców Paulinę i Ryszarda Tkocz, braci Karola i Teodora,
++ z pokrewieństwa.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + Gertrudę Steindor (od Róż Różańcowych).
*14.30 – Gorzkie żale z 5. kazaniem pasyjnym.
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.
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Jeśli Liturgia święta zajmuje czołowe miejsce w życiu Kościoła, to sercem niejako
i ośrodkiem tejże świętej Liturgii jest tajemnica Eucharystyczna, ponieważ ona stanowi
źródło życia, w którym oczyszczeni i umocnieni żyjemy nie sobie, lecz Bogu i zespalamy
się nawzajem w najściślejszej miłości” (św. Paweł VI).
Na wesoło:

Chodzisz – odciski. Stoisz – żylaki. Siedzisz – hemoroidy.
Leżysz - odleżyny. Biegasz – zadyszka.
Dopiero, gdy klęczysz przed Bogiem, czujesz, że żyjesz.

