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

Biuro Parafialne: 47‐320 Gogolin, ul. Kasztanowa 98
Telefon.: 77 466 66 72, kom.: 507–017–858, e‐mail: stasieko@interia.pl
Adres strony internetowej: www.parafiakarlubiec.pl
„ P o s ł a n i w p o k o j u C h r y s t u s a ” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Słowo Boże: 1 Sm 1,20-28; 1 J 3,1-24; Łk 2,41-52
Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia naszych
rodzin Świętej Rodzinie oraz do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
Perykopa ewangeliczna o odnalezieniu Jezusa przez rodziców w świątyni
opowiada o relacjach, które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa. Rodzice odnaleźli bezpieczeństwo, radość szczęśliwej rodziny i pokój serca, gdy budowali wzajemne
więzi na Bogu. Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słuchania, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu.
Z listu Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 2 I 2022 r.

Adoracja

*6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – Małgorzatę Kołodziej (19 – od Jarosława i Katarzyny Staszak).
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 9.00 – w intencji parafian.
10.15 - Kolędowanie w wykonaniu Chóru Parafialnego
M: 10.30 – za + Edwarda Herok (w 1. r. śmierci).
15.00 – Nabożeństwo kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj drugi dzień świąteczny - Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
Msze św. o godz. 7.30 (pobłogosławienie owsa), 9.00 i 10.30.
Na każdej Mszy św. będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
2. W poniedziałek św. Jana Ewangelisty.
Po Mszy św. o 18.00 pobłogosławienie wina (wino przynosimy we własnym zakresie).
3. We wtorek Święto Młodzianków.
Msza św. w int. dzieci i rodziców, błogosławieństwo i wspólne kolędowanie o godz. 9.00.
Proszę przynieść instrumenty muzyczne.
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4. W piątek ostatni dzień 2021 roku, wspomnienie św. Sylwestra, papieża:
15.00 - Msza św. i nabożeństwo dziękczynno – błagalne.
23.00 – 24.00: adoracja Pana Jezusa.
Biskup opolski Andrzej Czaja udziela wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym tego dnia na terenie diecezji opolskiej dyspensy od obowiązku zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
5. W sobotę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok).
Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.
Nabożeństwo kolędowe i modlitwa o pokój na świecie o godz. 15.00.
Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie Żywego Różańca w salce.
6. W poniedziałek rozpocznie się „kolęda inna niż zawsze”.
Zapraszam mieszkańców danej ulicy na adorację Pana Jezusa (od godz. 17.00)
i Mszę św. o godz. 18.00 w wyznaczonym dniu lub innym. Przedstawiciel każdej rodziny,
otrzyma pamiątkę kolędową (tekst modlitwy rodzinnej, kalendarium na 2022 rok, poświeconą kredę i Informator Parafialny – numer kolędowy). Należy przynieść ze sobą wodę
do poświęcenia. W czasie Eucharystii ofiarowanej w Waszej intencji, będziemy prosić
Boga o błogosławieństwo dla rodzin w 2022 roku.
Ofiara kolędowa, jako dar ołtarza, zostanie przekazana na „Parafialny Fundusz Inwestycyjny”. W najbliższym czasie czeka nas termomodernizacja kościoła, remont dzwonów,
itd. Za każdy dar złożony ze szczerego serca składam serdeczne „Bóg zapłać”.
7. Kolekty: 31 grudnia – na bieżące wydatki parafialne
1 stycznia – na ubezpieczenie kościoła
2 stycznia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne.
8. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przygotowali kościół do godnego świętowania
Bożego Narodzenia. Byli to: Teresa i Gerard Wicher, Bernard Smiatek, Anna Wolska,
Barbara Wojtala, Beata Schnurpfeil, Agnieszka Caban, Sonia Gala, Maria i Filip Natorski,
Antoni Wicher, Robert Joanna i Eliza Wancke, Jan Duczek, Andrzej Halski,
Damian Małek, Hubert Sznajder, Tadeusz Bandzerewicz, Joachim Stach,
Grzegorz Tutak, Mieczysław Skrzypek, Piotr Trzerwa, Adam Ficek, Anita i Piotr Wotzka,
Joachim Konieczko.
Dziękuję za poświęcony czas, wykonaną pracę i przekazane środki materialne.
Dziękuję osobom z Rejonu 33. ( Przyjaźni 1, 7, 9, 13a, 15; 6, 8, 10, 12a, 14)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
26 – 01 stycznia

Rejon
34.

Mieszkańcy ulic
Przyjaźni 25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. *19.00 i w sobotę od godz. 8.45 -10.00.
02 – 08 stycznia

35.

Świerkowa 1, 3, 5; 12, 14, 16, 18, 20, 24.
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Złota myśl tygodnia: „Bliżej Boga – Człowieka”
Niedziela – 26 XII 2021 - Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
7.00 - różaniec
7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – do Dzieciątka Jezus w int. mężczyzn, kobiet, dzieci,
rodzin i w int. pracujących za granicą.
Pobłogosławienie owsa
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – w intencji rocznego dziecka Leona Cebula i jego rodziców, z podz.
za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej, św. Józefa
i Anioła Stróża.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w intencji rocznego dziecka Franciszka Halskiego, jego rodziców
i rodzeństwa, z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę
Matki Bożej, św. Józefa i Anioła Stróża.
14.00 - 16.00: zapraszamy do modlitwy przed figurką Dzieciątka Jezus
w stajence betlejemskiej (kościół będzie otwarty i oświetlony).
3. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
Poniedziałek (27 XII) – św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
*13.00 – Msza św. pogrzebowa za + Janusza Zdunek.
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezu. 17.30: różaniec
M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulic: Bagienna, Pasieczna i Górna
z prośbą o Boże błog. w 2022 roku.
Pobłogosławienie wina ku czci św. Jana (wino przynosimy we własnym zakresie)
4. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
Wtorek (28 XII) – świętych Młodzianków, męczenników
M.: 9.00 – za parafian, szczególnie za rodziców, niemowlęta i dzieci.
Kolędowanie dzieci. Błogosławienie dzieci, rodziców z dziećmi na ręku i niemowlętami,
oraz kobiet w stanie błogosławionym.

17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus. 17.30: różaniec
M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulic: Nowa, Romantyczna, Leśna, Kasztanowa
i Sadowa z prośbą o Boże błog. w 2022 roku.
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Środa (29 XII) – 5. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
7.30 – 7.50: spowiedź św.
7.30: różaniec i Litania do św. Józefa
M.: 8.00 – za ++ Teresę i Jana Zieleźny, rodziców, krewnych i dusze w czyśćcu c.
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus. 17.30: różaniec
M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulic: Krapkowicka i Wąska
z prośbą o Boże błog. w 2022 roku.
Czwartek (30 XII) – 6. dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus. 17.30: różaniec
M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulic: Fabryczna, Kamienna i Wapienna
z prośbą o Boże błog. w 2022 roku.

Piątek (31 XII) – św. Sylwestra I, papieża – ostatni dzień 2021 roku
14.30 – 14.50: spowiedź św.
M: 15.00 (liturgiczne zakończenie starego roku) - do Bożej Opatrzności
w intencji Parafian i Dobrodziejów naszej Parafii, z podziękowaniem
za otrzymane łaski oraz za wszystkich zmarłych w 2021 roku.
Nabożeństwo dziękczynno – błagalne (Te Deum).

23.00 – 24.00: adoracja Pana Jezusa
(różaniec, adoracja w ciszy i błogosławieństwo sakramentalne)
Papieska intencja ewangelizacyjna na styczeń 2022 r.:
„Aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym,
znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności,
która rodzi się z bycia braćmi.”.

Sobota – 1 I 2022 roku - Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
55. Światowy Dzień Modlitw o Pokój
7.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 7.30 – Małgorzatę Kołodziej (18 – od Marka Joniec z rodziną).
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 9.00 – w intencji parafian o Boże błogosławieństwo w 2022 r.
10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – ………………………………………………………….. (intencja wolna).
15.00 – nabożeństwo kolędowe i modlitwa o pokój na świecie.
Zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie Żywego Różańca w salce.

