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Serdecznie dziękuję tym osobom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę  
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego. 

 

                                       
       

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 
 

V Niedziela Wielkiego Postu – Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą 
Syn Człowieczy 

Słowo Boże: Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33 

 

 Uczniów Chrystusa dotyczy zarówno prawda o umiłowaniu 
życia, jak i o wyrzeczeniu, podejmowanym świadomie po to, by piękniej 
i lepiej owocować. Jezus prowadzi swych uczniów drogą pełnienia woli 
Ojca, bez względu na to, czy jest to łatwe, czy trudne. Sam szedł drogą 
posłuszeństwa Ojcu, której treścią było wyrzeczenie, a jej szczytem — 

krzyż. A wszystko działo się zgodnie z wolą Ojca, z myślą o zbawieniu człowieka. „Iść za 
Nim” oznacza dla nas przyjąć wolę Ojca, jakakolwiek by ona była.     ks. Andrzej Zwoliński 
 

 

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 V 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).  

16.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
17.00 – udzielanie Komunii św. tym, którzy nie byli na Mszy św. w kościele. 

2. W dalszym ciągu jest szereg możliwości uczestniczenia we Mszy św. w domu (jeżeli to 
jest niemożliwe w kościele) za pomocą środków społecznego przekazu. 

   Zapraszam również na Mszę św. w dni powszednie. 
3. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. W kontekście trwa-
jącej dyskusji społecznej o szacunku dla życia poczętego i prawa do aborcji apelujemy o 
szczególną wrażliwość, szacunek i akceptację wobec osób dotkniętych Trisomią 21. In-
formujemy ponadto, iż na terenie naszej diecezji działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwo-
ju Dzieci z Trisomią 21 z siedzibą w Opolu. Jego działalność koncentruje się na pomocy 
osobom z Trisomią 21, ich rodzinom, a także dzieciom poczętym w łonie matki. Więcej 
informacji można uzyskać pod numerem telefonu 500 611 595, na facebookowym profilu 
«Stowarzyszenie TRISO» oraz na stronie internetowej www.triso.eu.  

4. Zapraszam na adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwę o ustanie epidemii. 
5. Trwa (19 – 25 marca) Tydzień Modlitw o Ochronę Życia.  
6. W czwartek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  
    Msze św. o godz.: 18.00 (środa), 8.00, 16.30 (za + ks. bpa Gerarda Kusza) i 18.00. 
    Zachęcam do udziału w Eucharystii przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.  
7. W piątek: 15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu 
                      15.00 - Koronka do Bożego miłosierdzia  
                      16.30 – wypominki i Droga krzyżowa (1) 
                   17.30 – wypominki i Droga krzyżowa (2) 
             20.00 (w kościele NSPJ) - Msza św. i rozpoczęcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 
8. Spowiedź św.: szczegóły na stronie 2,3 i 5. 
9. Biuro Parafialne czynne w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, po Mszy św. 
10. Kolekty: 21 marca – na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakr.    

            28 marca – na wydatki parafialne.  
     Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.  
 

 

11.  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 oraz w mediach społeczno-
ściowych: Dla dzieci – https://www.facebook.com/ziarnotvp/  
    Dla młodzieży – https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/ 
    Dla dorosłych –  https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/ 
12. W poniedziałek od godz. 9.00 przycinanie krzewów wokół kościoła i prace  
      porządkowe. Serdecznie zapraszam. 
 

 

Na wesoło: Katechetka do Jasia na lekcji religii:  - Powiedz mi, mój chłopcze,   
                     kto wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko wie?   - Nasza sąsiadka! 

 

Nr 12 
(619) 

21. III 2021 r. 

 

     
 

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

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 34.   Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
21 – 27 marca 35. Świerkowa 1, 3, 5;    12, 14, 16, 18, 20, 24. 

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

28 – 03 kwietnia 36. Wierzbowa 1, 3, 5, 7 
Sosnowa 1, 7, 11, 13, 15;       Wiśniowa 2 
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Złota myśl tygodnia: „Człowiek jest uczniem, cierpienie jest jego nauczycielem”. 
                                                                                                           (Alfred de Musset) 
M.: 18.00 – za + mamę babcię i prababcię. Elżbietę Matuszek (w 1. r. śmierci). 
 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21. III 2021 r.  
         3. dzień w Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia: o prawo do życia dla każdego      
              człowieka, odrzucenie prób szukania kompromisowych rozwiązań nowej    
              eugeniki oraz o respektowanie przez polityków prawa Bożego.                    
 

                    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 i dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

                     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za + Gertrudę Steindor (od Róż Różańcowych). 
   *14.30 – Gorzkie żale z 5. kazaniem pasyjnym. 

 

*16.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
*17.00 – udzielanie Komunii św. tym, którzy nie byli na Mszy św. w kościele. 

 

Poniedziałek (22. III) – 4. dzień w Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia:  
                                                                              o rozwój hospicjów perinatalnych 
 

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
M: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian.   

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
         17.00 – 17.30 (adoracja w ciszy); 17.30 – różaniec 

M: 18.00 – za + ojca Wilhelma Wieczorek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa. 
 

Wtorek (23. III) – 5. dzień w Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia: o prawe sumienie  
                         dla lekarzy, położnych, pielęgniarek i farmaceutów 
 

       17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
       17.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio  
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) za + Johana Tkotz 
14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach). 
 

Środa (24. III) – 6. dzień w Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia:  
                                                    o prawe sumienie dla dziennikarzy i ludzi mediów 

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
              7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy); 7.30 – różaniec   
M.: 8.00 – w int. Józefa Makiola (z okazji 90. r. urodzin) z podz. za o. łaski  
                 z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz Boże błog.   (TD) 

 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
         17.00 – 17.30 (adoracja w ciszy); 17.30 – różaniec 

M: 18.00 (wigilia Uroczystości) – za zmarłych i żyjących parafian. 
 

Czwartek (25. III) - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
                               7. dzień w Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia:  
                     o opamiętanie dla domagających się zabijania nienarodzonych dzieci 
 

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy); 7.30 – różaniec   

M.: 8.00 – za + Gertrudę Steindor (w miesiąc po śmierci). 
 

*15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu  
 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
 15.15 – 16.25: spowiedź św. 

M.: 16.30 – za + ks. bpa Gerarda Kusza. 
 

17.15 – 17.55: spowiedź św. 
          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 + Antoniego Oremek (w 30. dzień po śmierci –  
                                    pochodził z Karłubca, miał 99 lat, zmarł w Niemczech). 
 

Piątek (26. III) – dzień powszedni                               

15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu  
              15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia   
       15.15 – 16.25: spowiedź św. 
              16.30 – wypominki i Droga krzyżowa (1) 
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               17.30 – wypominki i Droga krzyżowa (2) 
M.: 18.00 – za + Leokadię Gaida (w 1. r. śmierci).  
 

TVP 3 - Rekolekcje dla dorosłych (1) - godz. 20.30. 

 

Sobota (27. III) – dzień powszedni.  

M.: 8.00 – za ++ z rodzin Zelków i Bednarków.               
 

    *16.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa      
  *16.00 – 17.30: spowiedź św.   
  17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia                
 17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Chudala, Walentego i Klarę Kotyrba  
                                                                                           oraz ++ z pokrewieństwa. 
              *19.00 – 19.30: spowiedź św.   
 

TVP 3 - Rekolekcje dla dorosłych (2) - godz. 20.30. 
 

 

NIEDZIELA PALMOWA – 28. III 2021 r.  (poświęcenie palm na każdej Mszy św.)          
 

                    7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za + Łucję Gebauer (od sąsiadów). 

 

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

                     10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – do Bożej Opatrzności w int. Roberta i Kariny Kontny(z okazji 40. r. ur.),  
        z podz. za o. łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz Boże błog.    
 
 

   *14.30 – Gorzkie żale z 6. kazaniem pasyjnym. 
 

 

*16.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
*17.00 – udzielanie Komunii św. tym, którzy nie byli na Mszy św. w kościele. 
 

TVP 3 - Rekolekcje dla dorosłych (3) - godz. 20.30. 
 

 

  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 : „Żywimy mocną nadzieję, że z odnowienia 
Świętej Liturgii wypływać będą obfite owoce pobożności Eucharystycznej, by Kościół 
Święty przez wywyższanie tego zbawiennego znaku pobożności z dniem każdym postę-
pował naprzód, aż do osiągnięcia doskonałej jedności (por. J 17,25) a wszystkich, którzy 
się zwą chrześcijanami, zapraszał do zjednoczenia w wierze i miłości i łagodnie ich,  
do tego pociągał za sprawą łaski Bożej” (św. Paweł VI). 
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Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki „Evangelium Vitae” 
 

 O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie 
zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, 
którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się  
z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, 
starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. 
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie  
i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im 
łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej  
z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego 
świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi 
dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga 
Stwórcy, który miłuje życie. Amen.  
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