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„Pos łan i  w  poko ju  Chrys tusa ”  - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022 
 

III Niedziela Zwykła – Niedziela Słowa Bożego 
 

Słowo Boże: Ne 8,2-4; 1 Kor 12,12-30; Łk 1,1-4 
 

 

Dzisiejsze pierwsze czytanie, wyjęte z Księgi Neh-
emiasza, skłania nas jednak do czegoś więcej. Słyszymy 
relację z wyjątkowego wydarzenia w dziejach Jerozolimy i 
Narodu Wybranego. Po przybyciu repatriantów z niewoli 
babilońskiej do Świętego Miasta rozpoczęto odbudowę 
murów i gminy jerozolimskiej od przypomnienia ludowi 

Bożego Prawa. „Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestni-
czyli” mężczyźni, kobiety i wszyscy zdolni słuchać. I czytał z Księgi Prawa, a „uszy całego 
ludu były zwrócone ku Księdze Prawa”. (…). Następnie „Ezdrasz błogosławił Pana, wiel-
kiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce odpowiedział: «Amen! Amen!». Potem oddali 
pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi”. (…). Rychło bowiem poznali, jak 
bardzo odstąpili od Bożego Prawa i dlaczego doszło do niewoli babilońskiej. Boleli teraz 
bardzo z tego powodu i wyrazili swą skruchę. Tragiczna historia Narodu Wybranego poka-
zuje jednak, że nawet wielki szacunek i cześć do Bożego Prawa, które zachowali Izraelici 
mimo życia w niewoli na obczyźnie, co potwierdza opis ich zachowania się, gdy otwarto 
Księgę i zaczęto ją czytać, nie dają gwarancji życia według Bożego Prawa i pełnienia woli 
Bożej w codzienności. Potrzeba umiłowania Boga i bojaźni Bożej, które sprawiają, że czło-
wiek z wielkim przejęciem szuka woli Bożej i stara się ją realizować. Ważny komunikat dla 
wierzących w Boga: słowa Bożego nie wolno ani lekceważyć, ani unikać. Gdy zorientu-
jemy się, że odstąpiliśmy od wypełniania go, zrodzi w nas pożądaną skruchę na drodze 
pojednania z Bogiem. Natomiast stale winno być przyczyną naszej radości, gdyż jest świa-
tłem i pozwala nam pewnie kroczyć Bożą drogą pośród mroków życia na tej ziemi. Pytanie 
tylko: jak słuchamy, czy słuchamy i czy staramy się żyć Bożym słowem, jak bardzo?!  

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 Niedziela Słowa Bożego. Zachęcam do częstego czytania Pisma św. 
      O godz. 15.00 nabożeństwo kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne  

2. We wtorek zakończy się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
3. Spowiedź św. każdego dnia według planu (IP, strona 2 i 3). 
4. W Biurze Parafialnym przyjmowane są intencje Mszy św. na 2022 rok. 
     Wolne intencje Mszy św. w lutym: 
 

    3 (czwartek) – 18.00             11 (piątek) – 18.00 
    4 (piątek) - *8.00                             x x x  
            x x x                              14 (poniedziałek) – *8.00  
    7 (poniedziałek) - *8.00         15 (wtorek) – 18.00 
    9 (środa) - 8.00                     16 (środa) – 8.00 
  10 (czwartek) – 18.00                       x x x x 

5. Kolekty: 23 i 30 stycznia - na potrzeby parafialne.  
    W niedzielę 9 stycznia na ogrzewanie kościoła zebrano 2.591 zł. 
    Np. rachunek za gaz (ogrzewanie kościoła: 13 grudnia – 11 stycznia - 1.962 zł) 
 6.  „Bóg zapłać” za wszelkie składane ofiary i świadczoną pomoc. 
     Dziękuję ofiarodawcy za ufundowanie 2 dozowników do dezynfekcji. 
 7.  Serdeczne podziękowanie dla Huberta Sznajder, Antoniego Wicher  
     i Tadeusza Bandzerewicza za wykonaną w minionym tygodniu pracę. 
 

Na wesoło: W czasie Mszy, mężczyzna pyta szeptem osobę obok: 
  - Jakie jest tu hasło do Internetu?         - Jezu Chryste, człowieku! 
  - Ze spacjami, czy podkreślnikiem? 
 
 

Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej : Przeżywana Niedziela Słowa Bożego niech 
skłoni i zmobilizuje nas do częstego otwierania Pisma świętego, do nabożnej lektury i roz-
ważania słowa Bożego, do życia tym słowem i dawania mu świadectwa w codzienności. 
Jest to pewna droga do rozwoju wiary i trwania w jedności każdej chrześcijańskiej rodziny  
i całego Kościoła. Warto wspomnieć także słowa papieża Franciszka: „Jezus Chrystus 
puka do naszych drzwi przez Pismo święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i ser-
ca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje”.        bp Andrzej Czaja 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu   

           

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 37. (Sosnowa 17, 23;   4, 12, 18.     Lipowa  1, 7, 11, 15)  
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

  Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 

23 – 29 stycznia 38. 
Krapkowicka  68, 68a, 70, 74;    
                       87/1,  87/2,  87/3,  87/4,  89. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 -10.00   
  30 – 05 lutego 39. Krapkowicka  78, 84, 88, 88a, 94. 
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Złota myśl tygodnia: „Nie samym chlebem żyje człowiek,  
                                  lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Mt 4,4)  

 

M.: 18.00 – w int. Adriana Gramala (z ok. 50. r. urodzin), z podz. za o. łaski  
                  z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.     (TD) 

      19.00 – katecheza chrzcielna  

III Niedziela Zwykła – 23 I 2022 - Niedziela Słowa Bożego     
7.00 – 7.25: spowiedź św.   7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 (w intencjach zbiorowych): 
  1) w int. Papieża Franciszka, bpa Andrzeja Czai i bpów pomoc. 
  2) za ++ ks. prob. Józefa Skowronka, ks. prałata Franciszka Duszę, 
     ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,  s. Anzelmę Cebula,  
     s. Hiacyntę Witek, s. Beatrix Sobocik i s. Scholastykę Jarosch 

 3) w int. dobrodziejów wspierających budowę Domu Parafialnego 
 4) w intencji pracujących za granicą,   5) o miłość i żywą wiarę w naszych rodzinach 
 6) o pokój na świecie,   7) za uchodźców i prześladowanych za wiarę 
 8) za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego  
 9) o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii,  10) w intencji dzieci i młodzieży 
11) o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących  w niebezpieczeństwie śmierci,  
      za zmarłych, za personel medyczny, za wolontariuszy, za rządzących i wszystkie służby  
      zaangażowane w działania związane z trudną sytuacją w kraju 
12) za ++ Eryka i Łucję Matuszek i brata Alfreda,  13) za + Marcina Sapok,   
14) za ++ dziadków Marię, Konrada, Elżbietę i Franciszka, 15) o zdrowie dla Mamy i siostry,    
16) o Boże błog. i zdrowie dla Anny i Alfreda z okazji kolejnej rocznicy ślubu,  
17) o Boże błog. opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Zofii i Krzysztofa z ok. urodzin  
18) o siły dla Teresy oraz pomyślne leczenie i powrót do zdrowia dla jej męża Waldemara   
19) o uwolnienie z nałogu dla Elżbiety 
20) ……………………..(w intencjach podanych przez was i napisanych  na karteczkach). 
 

             8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Wojtala, Adelajdę i Karola Bachem,     
siostrę Jadwigę, 2 braci, 2 bratowe, 2 szwagrów, z pokrewieństwa i dusze w cz. c. 
 

            10.00 – 10.25: spowiedź św.  
            10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii        
M.: 10.30  – w int. Eryka Boronczyk (z ok. 85. r. urodzin), z podz. za o. łaski  
    z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD) 

Po Mszy św. chrzest: Emilia Kołodziejczyk 

 

      15.00 – Nabożeństwo kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne  
 

 

Poniedziałek (24 I) – św. Franciszka Salezego, biskupa i Doktora Kościoła 
     17.30 – 7.55: spowiedź św.     17.30: różaniec (za + Marcina Sapok)  

M.: 18.00 – w int. Damiana Nowak (z ok. 50 r. urodzin), z podz. za o. łaski z prośbą    
    o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej Nieust. Pomocy i św. Józefa. (TD) 
   
 

 

Wtorek (25 I) – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła      

      

         17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezusa 
         17.30 – 17.55: spowiedź św.             17.30: różaniec (za + Marcina Sapok) 

M.: 18.00 – za ++ męża ojca Alojzego Suszka, z pokrewieństwa, Martę i Annę Fait. 
 

 

Środa (26 I) – śś. biskupów Tymoteusza i Tytusa   (Dzień Islamu w Kościele Kat.) 

            7.30 – 7.50: spowiedź św.  
    7.30: różaniec i Litania do św. Józefa  

M.: 8.00 – Małgorzatę Kołodziej (30 – od Anny i Kazimierza Bębenek). 
 

 

Czwartek (27 I) – dzień powszedni     (Dzień Chorych na Trąd) 
 

            17.00 – 17.50: spowiedź św.           17.30: różaniec  

M.: 18.00 – za ++ szwagierkę Alicję, szwagra Norberta,  
                   rodziców Jadwigę i Konrada Dyga. 

 

 

Piątek (28 I) – św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła 

 

                15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
                        17.30 – 17.55: spowiedź św.       17.30 - różaniec      

M.: 18.00 – za ++ rodziców Martę i Pawła Bomba oraz siostrę Agnieszkę. 
 

 

Sobota (29 I) – dzień powszedni.    

          7.30 – 7.55: spowiedź św.   7.30 - różaniec    
M.: 8.00 – za + Stanisławę Pławecką (1 – od Marii i Czesława Zelek). 
 

   

          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 ++ rodziców Martę i Ludwika Niewieś, Zofię i Jana Koryzma, siostrę  
      Annę i jej męża Mariana, szwagra Mariana, kuzyna Pawła i jego żonę Weronikę.  
 

 

IV Niedziela Zwykła – 30 I 2022      
 
 

             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 + Henryka Wojtalla  
                 oraz ++ z rodzin Wicher, Marcinek, Weinert i Konieczny. 
 

            10.00 – 10.25: spowiedź św.      10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii        
M.: 10.30  – za zmarłych i żyjących parafian. 

 

       15.00 – Nabożeństwo kolędowe i błogosławieństwo sakramentalne  
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