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INFORMATOR PARAFIALNY
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
Nr konta parafialnego: Ogólne ‐ 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001
Fundusz inwestycyjny ‐ 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113
„ 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

I Niedziela Wielkiego Postu – Wiara w Jezusa to próba największej miłości, która
zawsze przyjmuje i przebacza, a człowiek znajduje
wreszcie drogę prawdziwą, jedyną i stałą (Lumen fidei, 13)
Słowo Boże: Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13
W I Niedzielę Wielkiego Postu Kościół prosi Boga w
modlitwie dnia, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne
postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego
łasce prowadzili święte życie. Przebija z tej modlitwy świadomość, że świętości nie da się
zbudować ludzkimi siłami, i że jesteśmy stanie święcie żyć tylko dzięki łasce Bożej. Temat
ten rozwija też liturgia Bożego słowa. W Liście do Rzymian św. Paweł przekonuje nas, że
każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Ilustruje tę prawdę bardzo dobrze
historia wyzwolenia Narodu Wybranego z niewoli Egipskiej – zwięźle zarysowana we fragmencie Księgi Powtórzonego Prawa. Gdy lud wołał do Pana w sytuacji ucisku: Pan usłyszał, wejrzał, wyprowadził, zaprowadził i dał […]. Warto więc wołać i nam w naszej codzienności, wraz z Psalmistą „Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu”.
Prośmy też Pana o łaskę, abyśmy wiarę naszą potrafili wyznawać w naszej codzienności – w domu, szkole, zakładzie pracy, w sąsiedztwie, w parafii – bo dopiero wiara
wyznawana prowadzi do zbawienia. bp Andrzej Czaja

Ogłoszenia duszpasterskie:

1. Dzisiaj kończą się parafialne rekolekcje wielkopostne.
Biuro Parafialne
„Bogu niech będą dzięki!” za wszelkie błogosławieństwo
otrzymane w tych dniach.
wtorek: 16.30 – 17.00
Serdecznie dziękuję ks. Krzysztofowi Koniecznemu
czwartek: 16.30 – 17.00
za posługę słowa i sakramentów. Niech to wygłoszone
sobota: 8.45 – 9.15
słowo, pracuje w nas i wydaje dobre owoce, a świadectwo kapłańskiego życia pozostanie w naszej pamięci i niech nam zawsze przypomina, że
wielki jest Bóg i bardzo kocha każdego człowieka. Życzymy Księdzu obfitego Bożego
błogosławieństwa na każdy dzień i obiecujemy naszą modlitwę.
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- Dziękuję mojej Mamie Marii Kołodziej i Paniom, które jej pomagały, aby godnie przyjąć
na plebanii ks. rekolekcjonistę.
- Dziękuję Bernardowi Smiatek i Teresie Wicher za posługę w zakrystii.
- Dziękuję Beacie Schnurpfeil, Agnieszce i Andrzejowi Caban za przygotowanie kościoła
i dekorację na czas Wielkiego Postu.
- Dziękuję wszystkim biorącym udział w rekolekcjach za tworzenie wspólnoty modlitwy.
- Dziękuję Antoniemu Wicher, Hubertowi Sznajder, Tadeuszowi Bandzerewiczowi,
Janowi i Dorocie Duczek, Teresie i Gerardowi Wicher za pracę w ogrodzie.
2. Dzisiaj o godz. 10.30 pobłogosławienie książeczek „Droga do Nieba” i rozdanie ich
dzieciom komunijnym.
3. Dzisiaj o godz. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa.
Kazanie pasyjne (1) wygłosi ks. Sławomir Krawczyk. Za udział w Gorzkich żalach można
uzyskać odpust zupełny raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu.
4. We wtorek o godz. 18.00 - Msza św. w intencji dziewcząt i kobiet.
5. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych
16.30 – Droga krzyżowa z udziałem dzieci
17.30 – wypominki i Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych.
6. Kolekty: 6 marca – rekolekcyjna (do dyspozycji ks. rekolekcjonisty)
8 marca – dar ołtarza
13 marca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne
Puszka: 13 marca – na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes
„Bóg zapłać” za ofiary pieniężne dla uchodźców z Ukrainy.
Zebrano: 27 lutego - 2.280 zł i 2 marca - 3.940 zł. Pieniądze wpłacono na konto Caritas.
7. Gdyby ktoś chciał przyjąć uchodźców z Ukrainy pod swój dach, to proszę o zgłoszenie się w Biurze Parafialnym lub zakrystii, po bliższe informacje.
Dziękuję osobom z Rejonu 43. (Przyjacół Schongau 1, 3, 3a, 5, 7; 2a, 2)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
06 – 12 marca

Rejon

Mieszkańcy ulic

44.

Przyjaciół Schongau 9, 11, 17; 10, 14, 18.

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. *8.45 – 10.00
13 – 19 marca

45.

Przyjaciół Schongau 22, 24, 24a, 26, 28, 30; 27, 29, 33.

Parafialna pielgrzymka autokarowa na Morawy
Termin: 20.05 – 22.05.2022 r. Cena: 860 zł/os.
Zapisy w biurze Jawa Tour w Gogolinie, ul. Strzelecka 2, Tel.: 77 466 90 69.
Szczegółowe informacje dotyczące planu pielgrzymowania znajdują się
na tablicy ogłoszeń. Zapraszam do wspólnego pielgrzymowania.
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Złota myśl tygodnia: „Prawdziwy pokój na ziemi musi być zawsze Bożym pokojem”.
abp Alfons Nossol

18.00 – Msza św. w intencji RODZIN
(z indywidualnym błogosławieństwem każdej rodziny)
1. Za ++ rodziców Józefa i Jadwigę Chudalla, brata Teodora,
++ z pokrewieństwa Chudalla, Wojtala i Lazar oraz Anitę Nichtke.
Po Mszy św.– okazja do spowiedzi św.

NIEDZIELA 6 III – PIELĘGNOWANIE NIEDZIELI

Nowenna Niedziel – 4/9
7.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
7.00 – 7.25: spowiedź św.
7.30 - Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwo rekolekcyjne
1. O pokój między narodami, o zakończenie wojny w Ukrainie
i wszystkich toczących się wojen na świecie, o Boży pokój w sercach ludzi.
9.00 - Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwo rekolekcyjne
1. W int. Andrzeja Malkusz (z ok. 60. r. urodzin) z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
2. Za + Jadwigę Kasiura (od sąsiadów).
10.30 - Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwo rekolekcyjne
(Pobłogosławienie książeczek DN dzieci komunijnych)
1. Za ++ rodziców Małgorzatę i Stefana Stanowskich, Agnieszkę i Waltra
Nocon, męża Bernarda, syna Arkadiusza i ciocię Emmę Lipka.
2. Za + Zofię Sajewicz i ++ z pokrewieństwa.
*14.30 - Gorzkie żale z 1. kazaniem pasyjnym (ks. Sławomir Krawczyk)
Poniedziałek (7 III) – dzień powszedni
*7.00 - 8.00: adoracja Pana Jezus (modlitwa o zakończenie wojny)
7.30 – 7.55: spowiedź św. 7.30: różaniec

M.: *8.00 – ……………………………………………………… (intencja wolna).
Wtorek (8 III) – dzień powszedni Dzień Kobiet
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus (modlitwa o zakończenie wojny)
17.30 – 17.55: spowiedź św. 17.30: różaniec

M: 18.00 – w intencji wszystkich dziewcząt i kobiet z podz. za o. łaski
z prośbą o o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
Módlmy się do św. Michała Archanioła, który jest patronem Kijowa.
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Środa (9 III) – dzień powszedni
7.00 - 8.00: adoracja Pana Jezus (modlitwa o zakończenie wojny)
7.30 – 7.55: spowiedź św.; 7.30: różaniec i Litania do św. Józefa
M.: 8.00 – …………………………………………………………….…….. (intencja wolna).

Czwartek (10 III) – dzień powszedni
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus (modlitwa o zakończenie wojny)
17.00 – 17.50: spowiedź św.
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 – ……………………………………………………………….. (intencja wolna).

Piątek (11 III) – dzień powszedni
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30).
16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych
16.30 – Droga krzyżowa z udziałem wszystkich dzieci
17.30 – wypominki (modlitwa za zmarłych)
Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych

M.: 18.00 – za ++ Hidegardę i Karola Seget, Horsta Gabryś,
++ z rodz. Hanke, Frisztacki, Maleja i Herman
Sobota (12 III) – dzień powszedni
7.30 – 7.55: spowiedź św. 7.30 - różaniec
M.: 8.00 – …………………………………………………………… (intencja wolna).
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 – 17.30: spowiedź św.
17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za + męża ojca Eryka Wancke, ++ rodziców, teściów i z pokrewieństwa.
II Niedziela Wielkiego Postu – 13 II 2022 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 9.00 – do Bożej Opatrzności w int. dla Gerarda Wicher z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 10.30 – ………………………………………………………. (intencja wolna).
*14.30 - Gorzkie żale z 2. kazaniem pasyjnym

