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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

Niedziela Palmowa – On nie pozostawił nas pod władzą śmierci.
Słowo Boże: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47

Rozpoczęliśmy najważniejszy tydzień w ciągu roku. Dobrze
byłoby patrzeć na niego w ten sposób, że każdy dzień jest naprawdę
wielki i przybliża nam tajemnice z życia Jezusa. Towarzyszymy tłumowi, który woła „Hosanna Królowi Dawidowemu!”; wraz z Marią
chcemy namaścić przed męką stopy Jezusa drogocennym olejkiem;
razem z uczniami chcemy przygotować wieczerzę paschalną, pozwolić, aby Jezus umył nam nogi; chcemy doświadczyć miłości Chrystusa ustanawiającego
Eucharystię i kapłaństwo; w Getsemani chcemy modlitewnie przygotować się na Jego
mękę; na Golgocie patrzyć będziemy na Tego, który za nas umiera i wreszcie ucieszyć się
chcemy z tego, że „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z
rana”.
Łatwo przychodzi nam myśleć o tych dniach, jako przygotowaniu do Wielkanocy, ale jak
podpowiada nam Kościół to są Święta Paschalne. Nie przeżyjemy zmartwychwstania, jeśli
wcześniej nie pozwolimy zabrać się do Wieczernika, Ogrodu Oliwnego, Ciemnicy, czy na
Golgotę. Przed nami liturgia Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę i
Niedzielę Zmartwychwstania. Oby w każdym i każdej z nas było szczere pragnienie:
„Chcę te dni przeżyć z Jezusem!”. Boża łaska może naszą epidemiczną niepewność wypełnić światłem nadziei. Bo przecież z Jezusem każdy krzyż kończy się zmartwychwstaniem.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj Niedziela Palmowa.
Msze św. o godz.: 18.00 (sobota), 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45.
O godz. 14.30 - Gorzkie żale (rozważanie męki Jezusa Chrystusa).
Od godz. 16.30 – 17.00: spowiedź św. O 17.00 – udzielanie Komunii św.
Zachęcam do udziału w Eucharystii przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

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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2. Sakrament pokuty (szczegóły - patrz s. 5). Bardzo proszę przystąpić do sakramentu
pokuty w poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek (rano), abyśmy mogli w pełni
uczestniczyć w Triduum Paschalnym.
3. W czwartek, od godz. 8.00, odwiedziny chorych z Komunią świętą.
Chorych proszę zgłosić osobiście lub telefonicznie.
4. W Wielki Czwartek rozpocznie się Triduum Paschalne.
W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek liturgia będzie celebrowana o godz. 16.30 i 18.00.
Wigilia Paschalna (w sobotę) o godz. 19.00.
Procesja rezurekcyjna (w kościele) rozpocznie się w niedzielę o godz. 6.00.
5. W Wielki Piątek o godz. 9.00 wypominki i Droga krzyżowa (z kościoła na cmentarz),
o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
W tym dniu obowiązuje post ścisły (3 posiłki w ciągu dnia – osoby od 18 do 60 lat)
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 lat).
6. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów o godz.: 12.00, 13.00, 14.30 i 15.30.
7. Kolekty: 1. kwietnia – na potrzeby parafialne
2. kwietnia - ofiary składane przy krzyżu i Bożym Grobie przeznaczone są
na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.
4. kwietnia - na seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne.
„Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary.
8. Dziękuję za pracę przy kwiatach i krzewach wokół kościoła, na budowie DP, przygotowanie wystroju kościoła na dzisiejsze święto i zrobienie palm dla służby liturgicznej.
Podziękowania za pracę dla dobra parafii niech przyjmą: Teresa i Gerard Wicher, Bernard
Smiatek, Antoni Wicher, Agnieszka i Andrzej Jania, Jan Duczek, Mateusz Skałecki,
Halina Zając, Hubert Sznajder, Andrzej Halski, Dariusz Halski, Anna Wolska i Alicja Tutak.
9. Zachęcam do czytania prasy katolickiej (np. „Gość Niedzielny”, „Dobre Nowiny”).
10. Osoby, które chciałyby pomóc Rejonowi 35 w sprzątaniu kościoła przed Świętami,
zapraszamy w poniedziałek na godz. 18.30 i w sobotę na godz. 15.45.
Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie składane przez Was ofiary.
Dziękuję osobom z Rejonu 35. Świerkowa 1, 3, 5; 12, 14, 16, 18, 20, 24
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic
Wierzbowa 1, 3, 5, 7
28 – 03 kwietnia
36.
Sosnowa 1, 7, 11, 13, 15;
Wiśniowa 2
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek godz. 18.30 i w sobotę godz. *15.45.
04 – 10 kwietnia

37.

Sosnowa 17, 23; 4, 12, 18.
Lipowa 1, 7, 11, 15.
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Złota myśl tygodnia: „Nie zawsze się traci, kiedy się zostaje pozbawionym czegoś”.
(J. W. Goethe)

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).
Modlitwa o ustanie epidemii - suplikacje
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

Modlitwa o ustanie epidemii - suplikacje

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.
Modlitwa o ustanie epidemii - suplikacje
*14.30 – Gorzkie żale z 6. kazaniem pasyjnym.
M.: *15.45 – ……………………………………………………..……. (intencja wolna).
Modlitwa o ustanie epidemii - suplikacje
16.30 – 17.00: spowiedź św.

17.00 – udzielanie Komunii św. tym, którzy nie uczestniczyli we Mszy św. w kościele
TVP 3 - Rekolekcje dla dorosłych (3) - godz. 20.30.

Wielki Poniedziałek (29. III) – dzień powszedni

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

M: 8.00 – za + Ludwikę Kołodziej (1 – od wnuczki Marysi).

16.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.(do 17.50)
16.00 – 17.30 (adoracja w ciszy); 17.30 – różaniec

M: 18.00 – za + ks. prob. Józefa Skowronka (w 8. r. śm – z int. Róż Różańc.).
Wielki Wtorek (30. III) – dzień powszedni

16.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.(do 17.55)
16.00 – 17.30 (adoracja w ciszy); 17.30 – różaniec

M.: 18.00 – za ++ rodziców Witolda i Aleksandrę Jasińskich,
Klarę i Karola Niestrój oraz syna Jakuba.
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Wielka Środa (31. III) – dzień powszedni

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. (do godz. 7.55)
7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy); 7.30 – różaniec
M.: 8.00 – w int. rodziny Kołodziej z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.

oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.

16.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.
(17.00 -18.00: będzie spowiadał również ks. J. Podzielny)
16.00 – 17.30 (adoracja w ciszy); 17.30 – różaniec

M: 18.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

1. TVP3 OPOLE w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc przeprowadzi transmisje liturgii
sprawowanych w katedrze w Opolu. Będą to: Msza św. w Niedzielę Palmową o godz.
9.00; Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o g. 19.00; Droga Krzyżowa w Wielki
Piątek o godz. 15.30; Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek o g. 19.00; Wigilia Paschalna
w Wielką Sobotę o godz. 19.30; Msza św. w Niedzielę Wielkanocną o godz. 9.00.
2. Radio Doxa będzie prowadzić transmisje z opolskiej katedry: Niedziela Palmowa: Msza
św. o g. 10.30; Wielki Czwartek: Msza Krzyżma o g. 9.30, Msza Wieczerzy Pańskiej o g.
19.00. Wielki Piątek: Ciemna Jutrznia o g. 8.00 i Liturgia Męki Pańskiej o g. 19.00. Wielka
Sobota: Ciemna Jutrznia o g. 8.00 i Liturgia Wigilii Paschalnej o g.19.30. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: transmisje Mszy św. o g. 6.00 (Rezurekcja) i o g.10.30. Poniedziałek Wielkanocny: transmisja Mszy św. o g.10.30.
3. Z „Dekretu” ks. bpa: „Aż do odwołania w mocy pozostaje dyspensa od obowiązku
uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej dla osób w podeszłym wieku
i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osób z objawami infekcji, przebywających w kwarantannie i samoizolacji, odczuwających wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tych wszystkich, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w liturgii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła), a czas Komunii wielkanocnej trwa od Środy
Popielcowej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej włącznie. Należy jednak zachęcać wiernych do tego, by łączyli się duchowo ze zgromadzonymi w kościołach na obrzędach Wielkiego Tygodnia poprzez środki masowego przekazu.
Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią oraz nakładany wciąż na niektórych wiernych obowiązek izolacji bądź kwarantanny, jedyną formą pojednania z Bogiem i
Kościołem może stać się w tym czasie akt żalu doskonałego. Dopuszcza ją w sytuacjach
nadzwyczajnych Katechizm Kościoła Katolickiego (por. KKK 1452). Należy więc zachęcać
tych wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który
wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania
w stanie łaski”.
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Sakrament pokuty w Wielkim Tygodniu:
Niedziela Palmowa: 16.30 – 17.00
Wielki Poniedziałek:

7.00 – 7.55 i 16.00 – 17.55

Wielki Wtorek: 16.00 – 17.55
Wielka Środa: 7.00 – 7.55 i 16.00 – 18.00
(17.00 – 18.00: będzie również ks. J. Podzielny

Wielki Czwartek (1. IV)
16.30 (dodatkowo) Msza Wieczerzy Pańskiej –
za + Ludwikę Kołodziej (2 - od wnuczki Ani).
18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej - za zmarłych: ks. proboszcza Józefa Skowronka,

ks. prałata Franciszka Duszę, ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,
s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik, s. Scholastykę Jarosch.

W intencji powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii.

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy ołtarzu Ciemnicy do godz. 20.00.

Wielki Piątek (2. IV)

9.00 – Droga krzyżowa
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.30 (dodatkowo) – Liturgia ku czci Męki Pańskiej
18.00 – Liturgia ku czci Męki Pańskiej

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy ołtarzu Bożego Grobu do godz. 21.00.

Wielki Czwartek: 7.00 – 8.00
Dla osób, które nie mogą przystąpić do sakramentu pokuty
przed rozpoczęciem Świętego Triduum Paschalnego:
Wielki Czwartek: 19.00 – 20.00
Wielki Piątek: 7.00 – 8.00 i 20.00 – 21.00
Wielka Sobota: 8.00 – 10.00

Pięć warunków (kroków) dobrej spowiedzi:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź (wyznanie grzechów)
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Wielka Sobota (3. IV)

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy ołtarzu Bożego Grobu: godz. 8.00 - 15.00.

19.00 – Wigilia Paschalna

Msza św.: za + Ludwikę Kołodziej (3 – od szwagierki Marii Kołodziej) (Te Deum)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 4. IV 2021 r.

M.: *6.00 (Rezurekcja) – w intencji parafian i przybyłych gości. (Te Deum)
M.: 7.30 – ………………………………………………….….. (intencja wolna).
M.: 9.00 – ………………………………………………….….. (intencja wolna).
M.: 10.30 – za ++ rodziców Różę i Ryszarda Placzek, ich rodziców i rodzeństwo.
15.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu
(udzielanie Komunii św.: 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00)

Na wesoło: - Jadłem w Wielki Piątek mięso - spowiada się mały penitent.
- I co jeszcze, synku - pyta pedantyczny spowiednik.
- Ziemniaki tłuczone, zieloną sałatę i na deser kisiel - odpowiada dobrodusznie malec.
Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Eucharystia jest bardzo wielką tajemnicą, a nawet – według wyrażenia świętej Liturgii – jest ona w sposób szczególny tajemnicą wiary.
„W niej jednej bowiem – jak bardzo trafnie powiada nasz Poprzednik, śp. Leon XIII –
zawiera się w jakiejś niezwykłej pełni i różnorodności cudów to wszystko, co wznosi się
ponad naturę”. Musimy zatem do tej szczególnej tajemnicy podchodzić z pokorną uległością, kierując się nie ludzkimi pojęciami, które mają zamilknąć, lecz trzymając się
mocno Bożego Objawienia” (św. Paweł VI).

TRIDUUM PASCHALNE 2021
„Ponieważ dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga Chrystus dokonał przez paschalne misterium swojej błogosławionej Męki, przez które umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie, święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego”.
„Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego
i wskrzeszonego”. Nazywa się go „Triduum paschalnym”, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest
przejścia Pana z tego świata do Ojca”.

WIELKI CZWARTEK

16.30 (dodatkowo) - Msza Wieczerzy Pańskiej
18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej
„Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich
na świecie aż do końca ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami
chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, dał Apostołom do spożycia
oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby Je ofiarowali”.
Po zakończeniu drugiej Mszy św. nastąpi przeniesienie Najśw.
Sakramentu do Ciemnicy i rozpocznie się adoracja (do g. 20.00).

WIELKI PIĄTEK

9.00 – wypominki i Droga krzyżowa (z kościoła na cmentarz)
15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.30 (dodatkowo) - Liturgia ku czci Męki Pańskiej
18.00 - Liturgia ku czci Męki Pańskiej
„W tym dniu, w którym Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca
oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa
umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii. Wielki Piątek
jest w całym Kościele dniem pokuty w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu”.
Po zakończeniu obrzędów (ok. g. 19.00) nastąpi przeniesienie
Najśw. Sakramentu do ołtarza Bożego Grobu
i rozpocznie się adoracja Pana Jezusa (do godz. 21.00).
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich chętnych.

WIELKA SOBOTA

„W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając
Mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do Otchłani, a także
w modlitwie i poście oczekuje na Jego zmartwychwstanie”.

•
•
•
•
•
•
•
•

8.00 – 15.30: adoracja Najświętszego Sakramentu:
8.00 – Róże Różańcowe (różaniec – część bolesna)
8.30 – 9.00: adoracja indywidualna
9.00 – ul. Kasztanowa, Lipowa, Wiśniowa, Sosnowa.
10.00 – ul. Bagienna, Górna, Leśna, Nowa, Pasieczna, Romantyczna.
11.00 – ul. Krapkowicka, Wąska, Wapienna,
12.00 – ul. Wierzbowa, Świerkowa, Przyjaźni, Brzozowa,
13.00 – ul. Przyjaciół Schongau, Sadowa, Marzanny, Fabryczna.
14.00 – ul. Kamienna, Torowa, Jasna, Malińska, Gogolińska, Fredry, Łąkowa.
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 – zakończenie adoracji.

Bardzo proszę, aby każdy postarał się wygospodarować odpowiedni czas
(przynajmniej 15 minut) na modlitwę adoracji Pana Jezusa.

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych (przed kościołem):
godz. 12.00, 13.00, 14.30 i 15.30
*19.00 - W I G I L I A P A S C H A L N A

„Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na
cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą
noc zmartwychwstania Pana, jest jakby „matką wszystkich świętych
wigilii”. Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania
i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia”.
Poszczególne części liturgii Wigilii Paschalnej:
• Liturgia światła (proszę przynieść świece paschalne)
• Liturgia słowa
• Liturgia chrzcielna
• Liturgia eucharystyczna

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

„Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania
Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako wielką niedzielę.

*6.00 – Procesja rezurekcyjna (w kościele) i Msza św.
Kolejne Msze św.: 7.30, 9.00 i 10.30
15.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu
(udzielanie Komunii św.: 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00)
Życzę wszystkim mocy Ducha Świętego, abyśmy mogli godnie
świętować Tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.

