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

Słowo Boże: Iz 50,5-9; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35 
 
 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta swych uczniów, 
za kogo uważają Syna Człowieczego. Piotr udziela popraw-
nej odpowiedzi: „Ty jesteś Mesjaszem”. Okazuje się jednak, 
że nie rozumie, jakie jest znaczenie tych słów. Nie chce 
przyjąć tego, że Mesjasz będzie odrzucony, doświadczy 
cierpienia i spotka Go śmierć. W drogę wiary każdego z nas 
wpisana jest konieczność nieustannego rozwoju, dorastania 

do coraz bardziej dojrzałego rozumienia i przeżywania prawdy objawionej przez Boga. Ko-
nieczna jest w tym pomoc drugiego człowieka – przewodnika, nauczyciela i wychowawcy.  

W Roku św. Józefa otrzymujemy piękny przykład wychowawcy z sercem otwartym 
na Boga. Św. Józef jest dla nas wzorem człowieka słuchającego Słowa Bożego. Jego otwar-
tość na Boga i Jego Słowo sprawiła, że stał się ziemskim ojcem i wychowawcą Pana Jezusa. 
Tegoroczny Tydzień Wychowania bardzo mocno splata się również z osobą Sługi Bożego 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który dzisiaj zostanie ogłoszony błogosławionym. Jego 
życie i nauczanie są świadectwem postawy ojcostwa na wzór św. Józefa.  

Mówiąc o tajemnicy ojcostwa Papież Franciszek zwraca uwagę na to, że do bycia 
ojcem człowiek musi dojrzewać: „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem”. Ojciec Święty 
dodaje, że prawdziwe ojcostwo polega na podjęciu odpowiedzialnej troski za dziecko, a w 
szerszym sensie - na wzięciu na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka. (…).  

Przepięknie wyjaśniał to Kardynał Stefan Wyszyński na Jasnej Górze w dniu  
15 sierpnia 1979 roku: „Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas 
to miłość! Bo my wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby nas 
na świecie, ani na tym placu, gdyby Bóg Ojciec każdego z nas nie umiłował pierwszy! (…).  
Dlatego jesteśmy wszyscy owocem miłości Ojcowej, Bożej”. 

Fragmenty Listu Pasterskiego Episkopatu Polski  
z okazji XI Tygodnia Wychowania w Polsce 

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 o godz. 12.00, rozpocznie się w Warszawie Msza św. beatyfikacyjna  
    Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Marii Czackiej. Transmisja w TV. 
2. Dzisiaj rozpoczyna się XI Tydzień Wychowania. 
3. Dzisiaj o godz. 11.00 uroczystość pierwszokomunijna dla 2. grupy dzieci. 
    O godz. 15.00 nieszpory niedzielne z udziałem dzieci komunijnych. 
4. Jutro dzień fatimski. O godz. - 18.30 różaniec, o godz. 19.00 - Msza św. i procesja. 
5. We wtorek Święto Podwyższenia Krzyża św. O godz. 17.30 Droga krzyżowa. 
     Po Mszy św., spotkanie z rodzicami dzieci rocznicowych.  
6. W czwartek po Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych (2022 r.). 
7. W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30).      
                     16.30 – Msza św. z udziałem dzieci.  
    W Malni – dekanalne spotkanie młodzieży (19.30 – 21.30). 
8. Spowiedź św. :  zasadniczo 30 min. przed Mszą św. a w  sobotę: 17.00 – 17.30 .  
9. Kolekta:   12 września – na potrzeby parafialne  
         19 września – na remont obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych.                                  
    Zbiórka do puszki (Caritas): 12 września – materialne wsparcie dla uchodźców. 
     „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary i wykonaną pracę. 
 
 

 
 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 
Prawdziwa cześć dla Eucharystii staje się z kolei szkołą czynnej miłości bliźniego. Wiemy, że 
taki jest prawdziwy i pełny porządek miłości, którego nauczył nas Pan: „Po tym wszyscy po-
znają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Eucharystia do tej 
miłości wychowuje nas w sposób najgłębszy, ukazuje bowiem, jaką wartość w oczach Bożych 
ma każdy człowiek, nasz brat i siostra, skoro każdemu w taki sam sposób Chrystus daje 
siebie samego pod postaciami chleba i wina. Jeżeli praktykujemy autentyczny kult euchary-
styczny, w oczach naszych musi rosnąć godność każdego człowieka. A poczucie tej godności 
staje się najgłębszym motywem naszego odniesienia do bliźnich. św. Jan Paweł II 
  

Na wesoło: Ksiądz w trakcie nauk przedślubnych zwraca się do narzeczonych: 
  - Miłość jest światłem życia. Więc małżeństwo to…? 
   - Rachunek za światło, proszę księdza. 
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Parafia Rzymskokatolicka św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 15 (16). ( Marzanny 1, 5, 7, 9, 21, 27;    2, 8, 26, 28) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

  Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
12 – 18 września 17. Kamienna 21, 25, 33, 35, 39, 45, 55, 57. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.45 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00. 
  

19 – 25 września 18. Krapkowicka 145, 147, 149, 151, 153, 157, 165 
                      136, 138, 140, 142, 146, 148. 
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Złota myśl tygodnia: „Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, dźwignij, 
        zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, co w Tobie jest z Boga”. 

Kardynał Stefan Wyszyński 
   

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 w s z e j  K o m u n i 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. 
 

 

Poniedziałek (13 IX) – św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła 
          Dzień fatimski:   
     18.00 – 18.25: spowiedź św.     18.30 – różaniec fatimski 
     19.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:  
1. O pokój na świecie.
2. Za chorych i cierpiących.
3. Za przebywających na urlopach i wakacjach.
4. W intencjach przez was podanych (napisanych na kartce)……… . 

 

Po Mszy św. procesja ze świecami  i błog. sakramentalne.  

 

Wtorek (14 IX) – święto Podwyższenia Krzyża świętego
 

        17.30 – Droga krzyżowa 
M.: 18.00 – do Bożej Opatrzności w int. Joanny Jendrusch i całej rodziny, 

  z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
Spotkanie z rodzicami dzieci rocznicowych 

 

Środa (15 IX) – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej  
 

 7.30 – różaniec i spowiedź św.        7.55 – Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + męża Adolfa Nowak (w 6. r. śmierci), 

     ++ rodziców, rodzeństwo i opiekunów. 

Czwartek (16 IX) – śś. męczenników Korneliusza papieża i Cyryla biskupa
     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 – w int. Andrzeja i Violetty Zakrzewskich (z ok. 25. r. ślubu), 
  z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny    
  oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.    (Te Deum) 

 

Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych (2022 r.) 
 

 

Piątek (17 IX) – dzień powszedni       

 15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego (adoracja do godz. 15.30)
      15.45 – 16.25: katecheza dzieci rocznicowych 

M.: 16.30 (z udziałem dzieci) – za ++ rodziców Jadwigę i Konrada Dyga, 
 ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

         17.30 – różaniec i spowiedź św. 
M.: 18.00 – za + żonę Alicję Adamską (w 4. r. śm.). 

Malnia - dekanalne spotkanie młodzieży (19.30 – 21.30) 
 

Sobota (18 IX) – św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski 
 

              7.30 – różaniec i spowiedź św.   
M.: 8.00 – za + Ryszarda Wicher (w miesiąc po śm.). 
 

      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 ++ rodziców Elżbietę i Engelberta Weyrauch, 

 ++ z rodzin Sus i Weyrauch. 
 

XXV Niedziela Zwykła – 19 września 2021          

 7.00 – 7.25: spowiedź św. 
           7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  

M: 7.30 – za + Tadeusza Kasiura (w 1. r. śm.). 
  O powrót do zdrowia dla Jadwigii.

 

       8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za + Elżbietę Suszka, ++ Augustyna i Gertrudę Suszka 

  oraz dusze w cz. c.   
R o c z n i c a  P i e r w s z e j  K o m u n i i  ś w i ę t e j   

 

M: 10.30 - w intencji dzieci obchodzących rocznicę przyjęcia 
   Pierwszej Komunii świętej i ich rodzin. 

 12 września 2021 - 3 -      Nr 
 

   15.00 – nieszpory niedzielne i błog. sakramentalne. 
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 BIAŁY TYDZIEŃ   

dzieci komunijnych 

i ich rodzin 
 

12 – 17 września 2021 roku 
 
 

 
 

Niedziela, godz. 11.00 - Msza święta  
                                       Modlimy się w intencji rodziców 

                 godz. 15.00 – nieszpory niedzielne 
 

 

Poniedziałek, godz. 18.30 – różaniec fatimski 
                                  19.00 – Msza święta  

                                Powierzamy się opiece Matki Bożej      
                   Polecamy Bogu wszystkie dzieci na świecie 

 
 

 
 

Wtorek, godz. 18.00 – Msza święta             
                                Modlimy się za zmarłych z naszych rodzin 

 i za zmarłego ks. prob. Józefa Skowronka 
 

    
 

 

Środa – *wspólna modlitwa w domu rodzinnym 
 Pielęgnujemy modlitwę rodzinną 

 

 

Czwartek, godz. 18.00 – Msza święta             
                                        Dziękujemy Jezusowi za katechetów,  

                                         wychowawców i nauczycieli 
 
 

 

Piątek – godz. 16.30 – Msza święta             
  Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. 

                  Składamy Jezusowi przyrzeczenia abstynenckie      
 
 

 
 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 
umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje 

przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przyka-
zania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość 

moja w was była i aby radość wasza była pełna. (zobacz J 15, 9-17) 
 



Dzieci, które 12 września 2021 roku 
przyjęły Pierwszą Komunię świętą  

w kościele Św. Anny i Św. Joachima  
w Gogolinie-Karłubcu: 
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Wszystkim dzieciom, które wczoraj 
przystąpiły do spowiedzi św., 

a dzisiaj po raz pierwszy przyjęły 
Pana Jezusa w Komunii św., 

składam serdeczne życzenia. 
Niech wasze serca będą 

zawsze otwarte 
i gotowe na przyjęcie Boga. 
Niech miłość Pana Jezusa 

przemienia was nieustannie 
i wydaje w waszym życiu 

dobre owoce. 
Waszym rodzicom i krewnym 

życzę obfitego Bożego 
błogosławieństwa 

i opieki Matki Bożej i św. Józefa. 
Ks. Stanisław Kołodziej 

 

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, 
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. 
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, 
z soku wielu winnych gron pochodzi.        

       Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, 
 tak niech miłość złączy nas ofiarna. 
Jak ten kielich łączy kropel wiele, 
 tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. 

8. Marcel Barisch
9. Marco Barisch

10. Julia Frank
11. Maja Frank
12. Paweł Motza
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