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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

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Słowo Boże: Syr 24,1-12; Ef 1,3-18; J 1,1-18
„Panie Jezu, który prawdziwie stałeś się moim bratem, umocnij mnie
swoją łaską i pomóż przez kolejny rok wiernie i z miłością iść za Tobą.
Jezu, Ty z bezgraniczną ufnością złożyłeś samego siebie w życiu
i dłoniach Maryi. Ja także składam w Jej matczynych dłoniach samego
siebie i ten rozpoczynający się nowy 2022 rok, każdy jego dzień i
każdą chwilę mojego życia. Tylko w ramionach Maryi, Twojej Matki,
czuję się bezpieczny jak dziecko w ramionach matki”.

1.
2.
3.
4.
5.

Zestawienie roczne
Sakrament chrztu św.
Pierwsza Komunia św.
Sakrament bierzmowania
Sakrament małżeństwa
Zgony

2019
12
12
8
6
9

2020
6
7
18
1
20

2021
8 (5 chł., 3 dz.)
12 (5 chł., 7 dz.)
nie było
4
16 (8 m., 8 k.)

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj II Niedziel po Narodzeniu Pańskim. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.
O godz. 15.00 wspólne kolędowanie i błog. sakramentalne.
2. W poniedziałek i wtorek kolejne dni „kolędy innej niż zawsze”.
Zapraszam mieszkańców danej ulicy na adorację Pana Jezusa (od godz. 17.00)
i Mszę św. o godz. 18.00 w wyznaczonym dniu. 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”.
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3. W czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Msze św.: o godz. 18.00 (w środę), 7.30, 9.00 i 10.30.
W czasie Mszy św. dzieci przedstawią krótkie Jasełka pt.: „Kolędnicy Misyjni Dzieciom
Azji Środkowej”. O godz. 15.00 nabożeństwo kolędowe i błog. sakramentalne.
4. W pierwszy piątek miesiąca od godz. 7.30, odwiedziny chorych z Komunią św.
Msze św. o godz. 16.30 i 18.00.
5. W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pana Jezusa.
Na Mszy św. o godz. 9.00 – zaprzysiężenie Parafialnej Rady Ekonomicznej.
Na Mszy św. o godz. 10.30 - uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez dzieci
komunijne. Dzieci niech przyniosą świece chrzcielne.
6. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św.
7. Kolekty: 2 stycznia – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne
6 stycznia - na misje św.
9 stycznia - na ogrzewanie kościoła.
Zbiórka do puszki: 6 stycznia - dla dzieci w Azji Środkowej
(w Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie)
Biuro Parafialne
8. Serdecznie dziękuję Wam, drodzy parafianie, za
w tym tygodniu:
wszelkie zaangażowanie w 2021 roku w sprawy
duszpasterskie i gospodarcze naszej parafii. Bardzo
poniedziałek: 16.30 – 17.00
cenię sobie waszą modlitwę i konkretną pomoc.
wtorek: 16.30 – 17.00
Tym, którzy pracowali w zakrystii, w kościele, wokół
czwartek: nieczynne
kościoła i na cmentarzu, tym którzy składali ofiary
sobota: 8.45 – 9.15
pieniężne na budowę Domu Parafialnego i dokonują
systematycznych wpłat na konto parafialne, tym którzy zamawiają Msze św., składają
ofiary na kolektę i zbiórki przy wyjściu z kościoła - jestem ogromnie wdzięczny. To dzięki
Wam nasza parafia i kościół funkcjonują.
Przed nami kolejny rok i nowe zadania. Niech Pan Bóg da nam mocną wiarę w Jego
opatrzność, czuwającą nad nami i siły by sprostać nowym wyzwaniom, tak duszpasterskim jak i gospodarczym. Niech nasz kościół i jego otoczenie pięknieje, a pobożność ludzi niech będzie szczera i radosna. Nasze życie jest w ręku Najwyższego. Jemu chwała
na wieki.
Dziękuję osobom z Rejonu 34. (Przyjaźni 25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30.)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
02 – 08 stycznia

Rejon
35.

Mieszkańcy ulic
Świerkowa 1, 3, 5; 12, 14, 16, 18, 20, 24.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. *19.00 i w sobotę od godz. 8.45 -10.00.
09 – 15 stycznia

36.

Wierzbowa 1, 3, 5, 7
Sosnowa 1, 7, 11, 13, 15;

Wiśniowa 2
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Złota myśl tygodnia: „Bądźmy świadomi tego, że światłość betlejemska
zawsze już była od wewnątrz powiązana z łuną na Kalwarii,
ponieważ żłobek i Krzyż Chrystusa Pana
są niejako uczynione z tego samego drzewa”. (abp Alfons Nossol)

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 2 I 2022 r.
*6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
7.00 – 7.25: spowiedź św.
7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 7.30 – Małgorzatę Kołodziej (19 – od Jarosława i Katarzyny Staszak).
Adoracja Najświętszego Sakramentu

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

10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M: 10.30 – za + Edwarda Herok (w 1. r. śmierci).
Adoracja Najświętszego Sakramentu

15.00 – Nabożeństwo kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne
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Czwartek (6 I) – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli)
Przedstawienie kolędników misyjnych
7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 7.30 – …………………………………………. (intencja wolna).
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za + Erwina Emerling (w miesiąc po śmierci).
10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M: 10.30 – za zmarłych i żyjących parafian.
15.00 – nieszpory z Uroczystości (kolędowe) i błog. sakramentalne
Piątek (7 I) – pierwszy piątek miesiąca
7.30 – odwiedziny chorych z Komunią św.
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja do godz. 15.30)
16.00 – 16.25: spowiedź św.

M.: 16.30 – ………………………………………………………….….. (intencja wolna).
17.15 – 17.55: spowiedź św. 17.30 - różaniec

M.: 18.00 – za + Annę Hutniczak (od rodzin Bosaków i Gaworek z Owczar).
Litania do NSPJ i błog. sakramentalne

Poniedziałek (3 I) – dzień powszedni
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezu. 17.30: różaniec
M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulic: Brzozowa, Wierzbowa, Przyjaźni,
Świerkowa, Wiśniowa, Lipowa i Sosnowa z prośbą o Boże błog. w 2022 roku.

Sobota (8 I) – dzień powszedni
7.30 – 7.55: spowiedź św. 7.30 - różaniec
M.: 8.00 – Małgorzatę Kołodziej (21 – od chrześniaka Czesława Firleja).

Wtorek (4 I) – dzień powszedni
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus. 17.30: różaniec
M.: 18.00 – w int. mieszkańców ulic: Przyjaciół Schongau, Torowa, Jasna,
Malińska, Łąkowa, Fredry, Marzanny i Gogolińska
z prośbą o Boże błog. w 2022 roku.

M.: 18.00 – za ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk oraz ++ z pokrewieństwa.

Środa (5 I) – dzień powszedni
7.30 – 7.50: spowiedź św.
7.30: różaniec i Litania do św. Józefa
M.: 8.00 – Małgorzatę Kołodziej (20 – od Krystyny i Stanisława Pajor ze Stańkowej).
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus. 17.30: różaniec
M.: 18.00 – (Msza św. z Wigilii Uroczystości Objawienia Pańskiego) –
……………………………………….……………..………. (intencja wolna).

17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.00 – 17.30: spowiedź św.
17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii

Niedziela Chrztu Pańskiego – 9 I 2022 r. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
7.00 – 7.25: spowiedź św.
7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 7.30 – Małgorzatę Kołodziej (22 – od Michaliny Zabrzeńskiej ze Stańkowej).
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M: 9.00 – …………………………………………………………….… (intencja wolna).
Zaprzysiężenie Parafialnej Rady Ekonomicznej

10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M: 10.30 – za zmarłych i żyjących parafian.
(Uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez dzieci komunijne.
Dzieci niech przyniosą świece chrzcielne)

15.00 – Nabożeństwo kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne

