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

Zesłanie Ducha Świętego – Duch Święty uobecnia misterium Chrystusa  
   Słowo Boże: Dz 2,1-11; Ga 5,16-25; J 15,26-16,15 

Przyjście Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy jest porównane do 
„uderzenia gwałtownego wiatru” (Dz 2, 2). Co nam mówi ten obraz? Gwał-
towny wiatr jest siłą, która zmienia rzeczywistość. Również Duch Święty 
tak czyni na całkiem innym poziomie: jest On boską siłą, która zmienia 

świat. Wkracza On w sytuacje i je przekształca; przemienia serca i zmienia bieg wydarzeń. 
Przemienia serca. Uczniowie, wcześniej przestraszeni, schowani za zamkniętymi drzwiami 
również po zmartwychwstaniu Mistrza, zostają przekształceni przez Ducha Świętego 
i, jak zapowiada Jezus w dzisiejszej Ewangelii, „dają o Nim świadectwo” (por. J 15,27). 
Z wahających, stają się odważnymi i wyruszając z Jerozolimy udają się aż po krańce świata. 
Lękliwi, gdy Jezus był wśród nich, bez Niego są odważni, ponieważ ich serca przemienił 
Duch Święty. 

Duch Święty wyzwala dusze naznaczone strachem. Pokonuje opory. Tym, którzy 
zadowalają się półśrodkami, ukazuje poryw daru. Poszerza serca ciasne. Pobudza do służby 
tych, którzy spoczywają w wygodzie. Każe chodzić tym, którzy myślą, że już dotarli na miej-
sce, każe marzyć dotkniętym obojętnością. Oto przemiana serca. Wielu obiecuje okresy 
przemian, nowych początków, cudownych odnów, ale doświadczenie uczy, że żadna docze-
sna próba przemiany stanu rzeczy w pełni nie satysfakcjonuje ludzkiego serca. Przemiana 
dokonywana przez Ducha Świętego jest inna: nie rewolucjonizuje życia wokół nas, ale 
przemienia nasze serce; nie wyzwala nas natychmiast od problemów, ale wyzwala nas we-

wnętrznie, aby stawić 

im czoło.   Papież Franciszek 
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 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.
Nieszpory z Uroczystości, modlitwa do MB i błog. sakramentalne o godz. *14.00.
Udzielanie Komunii św. (tym, którzy uczestniczyli we Mszy św. transmitowanej) o *14.30.

2. Jutro Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
Msza św. o godz. 8.00 i 18.00. Zachęcam do udziału w Eucharystii.
Od poniedziałku rozpoczynie się Okres Zwykły roku liturgicznego.

3. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).
     16.30 – 17.55: spowiedź św. dzieci i młodzieży 
     18.00 – nabożeństwo majowe i Msza św. 

4. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia ok. 30. minut przed Mszą św. oraz
          w piątek 16.30 – 17.55 i w sobotę: 17.00 - 17.30. 

5. Kolekty:  23 maja – jałmużna postna z całego roku
30 maja - na potrzeby parafialne.

„Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary.
6. Biuro parafialne czynne w dni powszednie (z wyjątkiem środy), po Mszy św.
7. Bardzo dziękuję za wszelkie prace i zadania podejmowane dla dobra nas wszystkich.

 

8. 31 maja (poniedziałek), o godz. 19.00 - spotkanie odpowiedzialnych za ołtarze Bożego
Ciała.           4 ołtarze na trasie procesji 3 czerwca 2021 r.:

I. Jezus w Eucharystii ofiarą Nowego Przymierza – przy ul. Kasztanowej
Ołtarz przygotują lektorzy, ministranci i Dzieci Maryi

II. Jezus w Eucharystii pokarmem i lekarstwem duszy – przy ul. Wierzbowej
Ołtarz przygotują rodziny dzieci I komunijnych

III. Jezus w Eucharystii uwielbieniem Ojca – przy ul. Przyjaźni
Ołtarz przygotują mieszkańcy ul. Marzanny i Kamiennej (nr 52 → 76 i 55 → 57)

IV. Jezus w Eucharystii zadatkiem nieśmiertelności – przed kościołem.

Nr 21 
(628) 

23 V 2021 Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima  
w Gogolinie - Karłubcu

Dziękuję osobom z Rejonu 43. (Przyjacół Schongau  1, 3, 3a, 5, 7;   2a, 2)  
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
23 – 29 maja 44. Przyjaciół Schongau  9, 11, 17;   10, 14, 18. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 19.00 i w sobotę od godz. 9.00 – 10.15. 

30 – 05 czerwca 45. Przyjaciół Schongau 22, 24, 24a, 26, 28, 30; 
    27, 29, 33. 

Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113 
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Nabożeństwa ku czci Matki Bożej: 
 
 

Niedziela – godz. 15.00            Litania Loretańska  
Poniedziałek – godz. 18.00    Wezwania do Matki Boga i ludzi 
Wtorek – godz. 18.00          Królująca w Niebie 
Środa –  godz. *8.00                Litania Loretańska 
Czwartek – godz. 18.00           Wezwania do Matki Bożej 
Piątek –  godz. 18.00          Litania Loretańska 
Sobota –  godz. *8.00     Litania do Niepokalanego Serca Maryi 
 

 Ołtarz przygotuje młodzież (szczególnie kandydaci do bierzmowania Grupa III) 
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Złota myśl tygodnia: „Prawdziwy cel życia chrześcijańskiego 
         polega na przyjęciu Ducha Świętego”.     (św. Serafin z Sarowa) 

M.: 18.00 – za ++ Jadwigę Wojtala, jej męża Antoniego, dwóch synów,  
 Tadeusza Kasiura i ++ z pokrewieństwa. 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 23 V 2021 
 

           7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – za ++ rodziców Joannę i Alojzego Klama, 

 brata Reinharda i ++ z pokrewieństwa. 
            8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii          

M: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.                      

         10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii          
M: 10.30 – za ++ Piotra Ikas, Winfryda Brysz, Bernarda Nocon 

 i ks. Józefa Skowronka. 
*14.00 – nieszpory z Uroczystości, modlitwa do MB i błog. sakramentalne

14.30 – udzielanie Komunii św.

Poniedziałek (24 V) – Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła  
   

       7.30 – różaniec z rozważaniami św. o. Pio  
M.: 8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św. w int. 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) w intencji dzieci i młodzieży
6) w intencji chorych parafian
7) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach
8) o pokój na świecie
9) za uchodźców i prześladowanych za wiarę

10) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego
11) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
12) w int. wszystkich matek - o radość życia wiecznego dla zmarłych i błog. dla żyjących
13) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda
14) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach).
 

 17.30 – różaniec i spowiedź św. 
18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + Adama Łazorko (w 1. r. śm.). 
 

Wtorek (25 V) – dzień powszedni  
 17.30 – różaniec i spowiedź św. 

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za ++ rodziców Jadwigę i Konrada 
    Dyga, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Środa (26 V) – św. Filipa Neri, prezbitera      Dzień Matki    
 

         7.30 – różaniec  i spowiedź św.      7.55 - Litania do św. Józefa 
8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – w intencji wszystkich matek.        

 

Czwartek (27 V) – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
                        

14.00 – pogrzeb śp. Eryki Torka. 
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).       

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + siostrę Teresę Blaut, ++ rodziców 
Florentynę i Wiktora Blaut, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek (28 V) – dzień powszedni 

       15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego (adoracja do godz. 15.30)    
16.30 – 17.55: spowiedź św. dzieci i młodzieży 
18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + Wolfganga Kampa, 

 ++ Katarzynę i Antoniego Müller, Rudolfa Kampa i ++ z pokrewieństwa. 
Sobota (29 V) – św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy 

8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za ++ Cecylię i Konrada Koch, 
  ++ rodziców, krewnych i z pokrewieństwa. 

 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 + męża Mieczysława Kurp. 

 

 

Uroczystość Trójcy Świętej – 30 V 2021 
 

           7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M: 7.30 – ……………………………………………………….….. (intencja wolna).
 

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

         10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii          
M: 10.30 – w int. Eryki Jaszkowic (z ok. 96 r. ur.) z podz. za o. łaski 

 z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   (TD) 
15.00 – nabożeństwo majowe, modlitwa do Trójcy Świętej i błog. sakramentalne 
 15.30 – udzielanie Komunii św. 
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