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„Pos łan i  w  pok o ju  Chry s tusa ”  - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022 
 

Święto Chrztu Pańskiego 
 

Słowo Boże: Iz 40,1-11; Tt 2,11-3,7; Łk 3,15-22 
 

 

Liturgia Niedzieli Chrztu Pańskiego pozwala nam zo-
baczyć więcej z tajemnicy Chrystusa, niż było dane ujrzeć 
pasterzom i mędrcom w Betlejem. Oni ujrzeli niemowlę leżące 
w żłobie. Było im powiedziane, że to Zbawiciel, Mesjasz Pan. 
My zaś słyszymy dziś treści, które odsłaniają wspaniałość oso-
by i misji Narodzonego w Betlejem. 

Centralne orędzie zawarte jest w opisie chrztu Jezusa 
w wodach Jordanu. Poprzedza je komentarz Ewangelisty Łukasza wyświetlający okolicz-
ności wydarzenia. Dowiadujemy się, że stało się to wówczas, gdy lud izraelski z wielkim 
napięciem wyczekiwał Mesjasza. Snuto nawet domysły, czy nie jest nim Jan Chrzciciel. 
(…). Tak jak wcześniej w Betlejem, tak i teraz nad Jordanem, Jezus niczym się nie różni od 
nas w zewnętrznym wyglądzie i sposobie bycia. Dlatego bez Bożego objawienia nie spo-
sób rozpoznać Jego niezwykłą, boską godność i zbawczy charakter Jego misji. Trzeba 
więc Bogu bardzo dziękować za to, co nam zostało objawione i przekazane. (…).  

U początku nowego roku, gdy zamykamy okres Bożego Narodzenia, trzeba się 
nam rozradować, aby zobaczyć w Jezusie więcej niż gwiazdę przewodnią swego życia. 
Przecież w Panu Jezusie jest nam dany nie tylko ideał 
życia, w którym Bóg znajduje upodobanie. Od dnia 
chrztu Jezus żyje w nas i jest naszym życiem. On jest 
źródłem Bożego życia w nas i jako taki spełnieniem 
naszego żywota, wręcz sensem naszego życia. Jemu 
bez obaw życie swe możemy powierzyć! W Nim moc 
Bożego Ducha i Boże umiłowanie każdego z nas!        
    bp Andrzej Czaja 
 

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 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 i pokropienie wodą święconą. Dzieci niech przyniosą świece chrzcielne. 
   O godz. 15.00 nieszpory kolędowe i błog. sakramentalne.  
2. W poniedziałek dzień wieczystej adoracji Pana Jezusa w naszym kościele (jeden raz  

w roku), wyznaczony nam przez Ks. Biskupa: godz. 7.30 – 10.00 i 14.00 - 18.00. 
   Zapraszam do udziału w tej modlitwie wszystkich parafian.  
3. W piątek spotkanie dzieci komunijnych i kandydatów do Bierzmowania.  
3. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2022 rok. 
4. 4 stycznia zakończyła się „kolęda inna niż zawsze”. We Mszach św. i wspólnej modli-

twie uczestniczyli przedstawiciele 180 rodzin. Dziękuję za wszą obecność i wspólną Mo-
dlitwę. Jeżeli ktoś nie mógł uczestniczyć we Mszy św. kolędowej, to proszę po Mszy św. 
podejść do zakrystii i przyjąć „zestaw kolędowy” (kredę, kadzidło, kalendarz i Informator 
Parafialny). Każdemu mieszkańcowi naszej parafii życzę obfitego Bożego błogosławień-
stwa na 2022 rok. Niech Matka Boża i św. Józef prowadzą nas do Boga i uczą jak Go 
słuchać oraz żyć Jego słowem. 

  Dziękuję za złożoną ofiarę kolędową i „coś do zjedzenia”.  
  Fundusz inwestycyjny został zasilony 13 tysiącami złotych. 
5. Kolekty:  9 stycznia - na ogrzewanie kościoła 
                16 stycznia - na potrzeby parafialne. 
   6 stycznia złożyliście: - na Krajowy Fundusz Misyjny (kolekta): 1.242 zł 
            dla dzieci w Azji Środkowej (w Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie): 1.830 zł.   
„Bóg zapłać” ofiarodawcom i kolędnikom misyjnym w składzie: Kasia Tkocz, Eliza Wancke,    
  Ania Dudek, Kamila Hejna, Agata Weinert, Natalia Skałecka i Liliana Pandel.  
  Dziękuję też rodzicom za przygotowanie dzieci.   
 

Na wesoło: Proszę pana, czy jak w każda niedzielę dam na tacę sto złotych, to czy pójdę 
do nieba? – pyta pana pracującego w kancelarii pewna osoba mało religijna. 
 - Wątpię, ale zawsze warto spróbować… - odpowiada. 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 
 

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

           

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 35. (Świerkowa 1, 3, 5;    12, 14, 16, 18, 20, 24) 
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

09 – 15 stycznia 36. Wierzbowa 1, 3, 5, 7 
Sosnowa 1, 7, 11, 13, 15;       Wiśniowa 2 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 -10.00   
(Odpuszczam Rejonom poniedziałek. Proszę o mobilizację jeden raz w tygodniu) 

16 – 22 stycznia 37. Sosnowa 17, 23;   4, 12, 18.     Lipowa  1, 7, 11, 15. 
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Złota myśl tygodnia: „Chrześcijaninowi nie wystarcza w życiu sama teoretyczna prawda,      
                                    bo wzór Jezusa Chrystusa usiłuje czynić zawsze prawdę w miłości”.   
                                                                                                             abp Alfons Nossol 
 
 

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

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 (23 – od Zdzisława i Małgorzaty Liptak z dziećmi). 
 

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za ++ Huberta Sapok, syna Jana, rodziców Sapok i Nogielski,  
            siostry Jadwigę i Różę, brata Alojzego, ks. Arkadiusza i ++ z pokrewieństwa. 
 

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 – Nieszpory kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne  
 

 

Rozpoczyna się okres zwykły w liturgii 
 

Poniedziałek (10 I) –  dzień wieczystej adoracji Pana Jezusa w naszym kościele 
 

Msza św. na rozpoczęcie adoracji: 7.00 - w int. parafian. 
1. Adoracja: 7.30 – 10.00 
                     7.30 – różaniec  
                     8.00 – 10.00: modlitwa w ciszy  
                  

2. Adoracja: 14.00 – 18.00 
        14.00 – 15.00 (modlitwa w ciszy) 
        15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia 
        15.15 – 17.15: modlitwa w ciszy 

              17.15 – 17.45: różaniec 
              17.45 – 18.00: wspólnotowe zakończenie adoracji 
                                                                     i błogosławieństwo sakramentalne 
 
 

M.: 18.00 – …………………………………………………..…………. (intencja wolna).   
   
 

 

Wtorek (11 I) – dzień powszedni 

      

     17.30 – 17.55: spowiedź św. 
             17.30: różaniec  
M.: 18.00 – Małgorzatę Kołodziej (24 – od Teresy i Jana Pajor). 
 

Środa (12 I) – dzień powszedni 
    7.30 – 7.50: spowiedź św.  
    7.30: różaniec i Litania do św. Józefa  

M.: 8.00 – Małgorzatę Kołodziej (25 – od Krystyny i Lucjana Jonik z Krosnej). 
 

 

Czwartek (13 I) – dzień powszedni 
    17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezusa 

            17.00 – 17.50: spowiedź św.           17.30: różaniec  
M.: 18.00 – ……………………………………………………………. (intencja wolna). 
 

 

Piątek (14 I) – dzień powszedni 

 

                15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
        16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych   
       16.30 – nabożeństwo kolędowe z udziałem wszystkich dzieci 
        17.00 – spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa I – klasa VI) 
                  17.30 – 17.55: spowiedź św.       17.30 - różaniec      
M.: 18.00 – ……………………………………………………………. (intencja wolna). 
      18.30 – spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa III – klasa VIII i I śr.) 

 

 

Sobota (15 I) – dzień powszedni            

          7.30 – 7.55: spowiedź św.   7.30 - różaniec    
M.: 8.00 – Małgorzatę Kołodziej (26 – od Zofii i Augustyna z rodziną). 
 

M.: *14.00 – w int. Urszuli i Bernarda Smiatek (z okazji 50. r. ślubu) z podz.  
             za o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   (TD) 
   

          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 
M.: 18.00 – za + Małgorzatę Tkocz (w 1. r. śmierci). 
 

 

II Niedziela Zwykła – 16 I 2022 r.      
             7.00 – 7.25: spowiedź św.     7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – Małgorzatę Kołodziej (27 – od Julii Waligóra). 
 

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – …………………………………………………………….… (intencja wolna). 
 

            10.00 – 10.25: spowiedź św.          10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii        
M.: 10.30 (z udziałem Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry z Gogolina) –  
                                                                          za zmarłych i żyjących parafian.  
               Po Mszy św. koncert kolędowy w wykonaniu Orkiestry 
 
  

     15.00 – Nabożeństwo kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne  
 

 Nr 2                                                                  - 3 -                                                          9 stycznia 2022 


	02(1-4)2022.01.09
	02(2-3)2022.01.09

