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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021 
XXIII Niedziela Zwykła – Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie 

Słowo Boże: Iz 35,4-7; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37 
 
 

„Effatha – otwórz się”. Żeby móc świadczyć o Bogu 
i pomagać innym, trzeba otworzyć się na Bożą łaskę, która nieza-
leżnie od naszej kondycji fizycznej, życiowych przeciwności, cier-
pienia i przykrych doświadczeń może przynieść w nas i przez nas 
obfite owoce. Potrzebna też jest odwaga, dzięki której możemy 
pokonywać nasze słabości i lęki naszej codzienności. […]. 

Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński od-
znaczał się cnotą męstwa, która ujawniła się zwłaszcza wtedy, gdy – wobec nasilanych prze-
śladowań Kościoła – wypowiedział władzom komunistycznym zdecydowane: „Non possu-
mus”. 25 września 1953 r., po kazaniu w kościele św. Anny został aresztowany. Nie załamał 
się. W więzieniu powstały dwa największe dzieła: Jasnogórskie Śluby Narodu i Wielka No-
wenna przed Tysiącleciem Chrztu Polski. 

Kiedy przygotowujemy się do beatyfikacji warto postawić sobie pytanie – skąd czer-
pał do tego siły? Najpełniej dają na nie odpowiedź jego więzienne zapiski. Całkowicie zjedno-
czony z Bogiem, nieustannie z Niego czerpał, aby potem dawać innym. Ten zwykły człowiek 
otwarty na potrzeby innych, był niezwykły swoją wiarą, swoim zaufaniem Bogu i Matce Naj-
świętszej. Był niezwykły swą miłością przebaczającą każdemu, nawet tym, którzy go uwięzili. 
Mimo doznanych krzywd – jak sam mówił – nie miał wrogów. Z jednej strony prymas bolał, że 
nie może wypełniać swojej biskupiej posługi, nie może brać czynnego udziału w życiu Kościo-
ła i domagał się swoich praw, z drugiej zaś stwierdza, że przeżywa te trzy lata, jako szczegól-
ny dar Boga, który przygotowuje go na późniejszą trudną służbę Kościołowi i Polsce. Ta głę-
boka wiara w Opatrzność była źródłem jego zaufania człowiekowi. Miał świadomość mocy 
Bożej w sobie. Mówił: „Udzielasz jej nieustannie, gdy idziemy z krzyżem, choć nieraz czujemy 
się tacy samotni. Ale, gdy zamknę oczy, gdy wsłucham się w poruszenie duszy, czuję Ciebie 
(…). Wystarczy się zwrócić choć na chwilę ku Tobie, by odnaleźć Ciebie w sobie”. 

Fragmenty Listu Polskich Biskupów na beatyfikację Kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej 
 

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. Pani Iwona Skowronek, Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku, przesłała      
     wszystkim ofiarodawcom serdeczne  podziękowanie za przekazane owoce i warzywa.  
2. Dzisiaj o godz. *14.00 różaniec, modlitwa o ustanie epidemii i błog. sakramentalne. 
    Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych. 
3. Dzisiaj w Gogolinie Gminne Święto Plonów. Msza św. o godz. 11.00 (w kościele NSPJ). 
     Przekazanie bochna chleba przez Starostów Dożynkowych o godz. 15.30.                
4. We wtorek i czwartek, od godz. 17.00 – 18.00, a w sobotę od 17.00 – 17.45, adoracja  
    Pana Jezusa. Będzie to forma naszego przygotowania do beatyfikacji. 
5. We wtorek (7 września), do godz. 11.00 na parkingu kościoła, zbiórka elektrośmieci,  
     z której dochód posłuży wsparciu projektów misjonarzy.                         
6. W środę Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (MB Siewnej). 
    Po Mszy św. o godz. 8.00, poświęcenie ziarna i nasion.  
7. W czwartek o godz. 18.00, Msza św. z udziałem młodzieży. 
8. W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).      
                     16.30 – Msza św. z udziałem dzieci 
9. W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 uroczystość pierwszokomunijna dla 2. grupy dzieci. 
   O godz. 12.00, rozpocznie się w Warszawie Msza św. beatyfikacyjna kardynała Stefana     
   Wyszyńskiego i Matki Róży Marii Czackiej. Transmisja w TV. 
   W tym dniu Msze św. z udziałem wszystkich wiernych o godz. 7.30, 9.00 i *16.00   
10. Spowiedź św. :  zasadniczo 30 min. przed Mszą św. a w  sobotę: 17.00 – 17.30 .  
11. Kolekta:   5 września – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.                   
                    12 września – na potrzeby parafialne  
    Zbiórka do puszki (Caritas): 12 września – materialne wsparcie dla uchodźców. 
     „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary i wykonaną pracę. 
12. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne w dni powszednie (z wyjątkiem czwartku)  
      po Mszy św. 
 
 

 
 

*14 września (wtorek), po Mszy św., spotkanie z rodzicami dzieci rocznicowych.  
*16 września (czwartek), po Mszy św., spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych (2022 r.).  
 

 Na wesoło: Pan młody skarży się przed ołtarzem pani młodej: 
          - Kochanie, obrączka mnie uwiera.      - I dobrze, od tego jest. 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 14. (Malińska 4, 6, 12, 14, 16, 18, 34, 36, 38, 40, 42; 
       Jasna 2, 9;  Torowa) za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

  Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
05 – 11 września 15.(16) Marzanny 1, 5, 7, 9, 21, 27;    2, 8, 26, 28. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.45 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00. 
  12 – 18 września 17. Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57. 
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Złota myśl tygodnia: „Prawdziwa odwaga polega na tym, by żyć i cierpieć za to,  
                                 w co wierzysz".                   (Christopher Paolini) 
   

M.: 18.00 – w int. Kornelii i Michała Malkusz (z ok. 10. r. ślubu), z podz. za o. łaski,  
                   z prośbą o Boże błog. oraz opiekę matki Bożej i św. Józefa.    
       

 

XXIII Niedziela Zwykła – 5 września 2021         Adoracja Najświętszego Sakramentu          

                 6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP  
     7.00 – 7.25: spowiedź św.   7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian. 

Modlitwa o powołania i adoracja Najświętszego Sakramentu  
 

                  8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za Józefa Makiola (w miesiąc po śmierci) 

Modlitwa o powołania i adoracja Najświętszego Sakramentu  
 

                     10.00 – 10.25: spowiedź św.  10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 – za ++ rodziców Józefa i Małgorzatę Grobosz, siostrę Grażynę i z pokr.                

Modlitwa o powołania i adoracja Najświętszego Sakramentu  
Chrzest św.: Matylda Herok       

         * 14.00 – różaniec, modlitwa o ustanie epidemii i błog. sakramentalne. 
                        Zmiana tajemnic różańcowych. 
 

Poniedziałek (6 IX) – dzień powszedni                             
 

            17.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 18.00 – w int. Benjamina Maksymiliana Henkel (z ok. 1. r. ur.)  
                  z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża. 
 

Wtorek (7 IX) – dzień powszedni                     

   17.00 – 18.00: adoracja. Przygotowanie do beatyfikacji.   17.30 – różaniec i spowiedź św.        
M.: 18.00 – o powrót do zdrowia dla Jadwigi. 
 

Środa (8 IX) – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny                   
 

               7.30 – różaniec i spowiedź św.           7.55 – Litania do św. Józefa  
M.: 8.00 – za + mamę Mariannę Bilińską. 
     *10.00 – Msza św. pogrzebowa za śp. Mariannę Gebauer 
  

Czwartek (9 IX) – dzień powszedni                     

     17.00 – 18.00: adoracja. Przygotowanie do beatyfikacji   17.30 – 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 (z udziałem młodzieży)  – za ++ rodziców Ritę i Huberta Kipka  
                                                            oraz ojca Jerzego Rygol. 

  

18.45 –katecheza i próba dzieci komunijnych (grupa 2.) 

Piątek (10 IX) – dzień powszedni       

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

                  15.45 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych (grupa 2.) 
M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za zmarłych i żyjących parafian. 

                17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + Karola Niestrój. 
 

 

Sobota (11 IX) – dzień powszedni.  
Obchody kalwaryjskie na Górze Św. Anny    

       *12.00 – Msza św. ślubna: Sebastian Komander i Karolina Nowakowska.                               

                    16.00 – pierwsza spowiedź św. dzieci komunijnych (grupa 2.) 
                                  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 ++ Gertrudę Chudala (w 18 r. śmierci) i jej męża Józefa  
                  oraz ++ z pokrewieństwa. 
       

 

XXIV Niedziela Zwykła – 12 września 2021   Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych                

                 7.00 – 7.25: spowiedź św.           7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – za + męża Franciszka Staś, ++ rodziców Jana i Annę Staś,  
                rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

                  8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – w int. rodzin Wojtala i Wancke, z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog.,   

              oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 
 

U r o c z y s t o ś ć  P i e r ws z e j  K om u ni i  ś w i ę t e j  
  11.00 – rozpoczęcie liturgii i procesja do kościoła. 
  Msza św. w intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin.                    
  

     15.00 – nieszpory niedzielne 
                  z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin.    (TD) 

M.: *16.00 (wyjątkowo) – za zmarłych i żyjących parafian. 
 

Kalendarium na wrzesień: 
  8 – 12. Obchody kalwaryjskie na Górze Św. Anny 
 12. Pierwsza Komunia św. (grupa 2). Godz. 11.00 – Msza św.  
 12. Dzień beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej 
 13. Nabożeństwo Fatimskie 
 14. Spotkanie z rodzicami dzieci rocznicowych 
 16. Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych (2022 r.) 
 19. Rocznica Pierwszej Komunii św. 
 23. Dzień ku czci św. o. Pio 
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