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XXVII Niedziela Zwykła – Duch Święty uzdalnia wierzących do miłości,  
                   która „nie zazdrości”  

Liturgia słowa Bożego: Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16 
 
 

Co takiego pokazuje nam dzisiaj Jezus? Małżeństwo, jako Boże 
dzieło stworzenia: „Na początku”. Ludzie stale będą na ten temat 
prowadzić rozmaite rozważania i tworzyć prawa w zależności od 
ewolucji obyczajów, ale Ewangelia zawsze sprowadzać nas będzie 
do tego, co Bóg zamierzył: małżeństwo oparte na różnicy płci oraz na 
trwałości. 

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści 
człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.  
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. 
To proste i mocne. Trzeba zawsze na tym się opierać, żeby jasno widzieć sprawę ho-
moseksualizmu, poligamii, rozwodu i niewierności. Przeciwko rozmaitym koncepcjom 
(nawet tak czcigodnym, jak pewna poligamia afrykańska), przeciwko buntom i kpinom, 
najlepiej jest powracać zawsze do tej skały: „Na początku”. 
Niezależnie od kultury, niezależnie od tego, ku jakim „ułatwieniom” dryfują nasze wyob-
rażenia o małżeństwie (podanie w wątpliwość wierności i trwałości małżeństwa)  
i niezależnie od naszej wyrozumiałości wobec nieudanych małżeństw, Jezus chce, aby 
trzymany był kurs na ideał: mężczyzna i kobieta, którzy kochają 
się na dobre i na złe, teraz i na wieczność.  André Seve 

 

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 o godz. 15.00 różaniec z udziałem dzieci komunijnych  
  i ich rodzin oraz błog. sakr. 

2. Zachęcam do modlitwy różańcowej w październiku odma-
wianej w kościele, lub w gronie rodzinnym. Każdego dnia w 
październiku można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.            

3. W piątek (w przeddzień 13. października) o godz. 17.30 rozpocznie się nabożeństwo  
    fatimskie (różaniec, Msza św. i procesja). Zapraszam dorosłych i młodzież,  
    szczególnie kandydatów do bierzmowania (Grupa I, II i III). 
    Różaniec z udziałem wszystkich dzieci: piątek, o godz. 16.30. 

4. W zakrystii i kancelarii przyjmowane są intencje Mszy św. na 2019 r.: 
- do 15. października intencje rocznicowe i jubileuszowe  

       (najbardziej uroczysta Msza św., to niedzielna suma o godz. 10.30) 
- od 16. października wszystkie inne intencje. 

5. Dziękuję tym, którzy w minionym tygodniu pracowali przy kościele. Byli to: 
Helmut Muller, Gerard Wicher, Michał Pandel, Józef Malkusz, Mieczysław Skrzypek, 
Bernard Smiatek, Adam Ficek, Piotr Trzerwa, Antoni Wicher, Zygmunt Łątka,  
Józef Wojtala, Robert Wancke, Józef Sapok, Damian Małek, Henryk Skałecki,  
Jan Duczek, Tadeusz Kasiura, Szymon  Weinert i Dawid Gala. Elżbiecie Weyrauch, 
Ricie Ficek i Joannie Wancke dziękuję za przyniesione dla pracujących ciasto. 

6. Zapraszam do pracy przy budowie chodnika procesyjnego w tym tygodniu: 
      poniedziałek i czwartek: 8.00 – 12.00 i sobota: 9.00 – 12.00 (z przerwą na kawę). 
7. Kolekty:  7. października – na seminarium duchowne i instytucje diecezjalne 
                 14. października – na potrzeby parafialne 
    Zbiórka do puszki: 14. października – na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia,  

                                             wspierającą uczące się dzieci i młodzież z rodzin ubogich. 
    30. września – na budowę Domu Parafialnego zebrano 3.167 zł. „Bóg zapłać”. 
 

8. W niedzielę 14 października 2018 roku obchodzić XVIII Dzień Papieski, z którym 
związane są dwie rocznice z życia św. Jana Pawła II: 60. rocznica sakry biskupiej  
i 40. rocznica wyboru na papieża. Hasło Dnia Papieskiego: „Promieniowanie ojcostwa”.  
9. W niedzielę 14 października na Górze św. Anny odbędą się obchody Dnia Dziecka 
Utraconego. W programie: Msza św. w Bazylice o godz. 17.00 w intencji zmarłych dzie-
ci i ich rodziców, a po niej różaniec i procesja na cmentarz. 
10. W sobotę 20 października odbędzie się III Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Ró-
żańca na Górę św. Anny. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.30.  
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Parafia Rzymskokatolicka, pw. św. Anny i św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dni dyżuru 
 
 

  

Rejon Mieszkańcy ulic 
30 – 06. października 29. Kasztanowa  55a, 57, 59, 61, 69, 79; 74, 76, 78, 80. 
Dziękuję osobom z Rejonu 29, które w minionym tygodniu sprzątały kościół.   
Były to: Rita Ficek, Maria Łątka, Sylwia Łątka, Ewa Schmidt, Teresa Lapsien,   
M. Skrzypek, Beata Schnurpfeil. 
 07 – 13. października 30. Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70. 

Wierzbowa 33, 34, 36. 
14 – 20. października 31. Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. 

 

Sprzątanie kościoła: poniedziałek od godz. 18.30 i w sobotę od 8.45 do 10.15. 
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Złota myśl tygodnia:  „Bez pracy nie ma pełni radości życia”  (Antoni Czechow) 
 

M.: 18.00 – za ++ rodziców Irenę i Konrada Lipka, teściów i ++ z pokrewieństwa. 
Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 12. z 30) 

 
 

XXVII Niedziela Zwykła – 7. X 2018 r.     (adoracja Pana Jezusa)                                             

             7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej  
                 w int. Żywego Różańca i za ++ członków wspólnoty różańcowej.      

          10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 –  za + ojca Ryszarda Placzek, ++ rodziców Jana i Antoninę Wacławek, 

dziadków Annę i Józefa Kern, ich ++ dzieci i ++ z pokrewieństwa,  
dziadków Piotra i Albinę Placzek, ich ++ dzieci i ++ z pokrewieństwa, 

           dziadków Wacławek, Walczyk i ++ z pokrewieństwa. 
    15.00 – różaniec z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin oraz błog. sakr. 

Po nabożeństwie spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych 
Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 13. z 30) 

    

 

Poniedziałek (8. X) – dzień powszedni                                                                                 

        17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Józefę i Wojciecha Wijata,  
                  ++ z pokrewieństwa Wijata i Brola. 
 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 14 z 30) 
 

 

Wtorek (9. X) – dzień powszedni                               

        17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 - za + męża Bernarda Gabrielczyk (w 10. r. śmierci). 
 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 15. z 30) 
 
 

 

Środa (10. X) – dzień powszedni 

       *7.00 – 7.25: spowiedź św. 
       7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za + męża Józefa Kulik, ++ rodziców i teściów oraz ++ z pokrewieństwa. 

 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 16. z 30) 
 

 

Czwartek (11. X) – św. Jana XXIII, papieża          

         17.00 – 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Ryszarda i Paulinę Tkocz oraz ++ z pokrewieństwa. 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 17. z 30) 

Piątek (12. X) – dzień powszedni            Dzień fatimski 
                        

       15.00 – koronka do Bożego miłosierdzia;        
16.30 (z udziałem wszystkich dzieci) – różaniec                                    
     17.00 – 17.25: spowiedź św. 
*17.30 – różaniec fatimski 
*18.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:  
1. W int. Honoraty Pajor o powrót do pełni zdrowia. 
2. W int. Pauliny o szczęśliwy przebieg operacji. 

3. W int. chorego brata o ulgę w cierpieniu. 
4. Za + Zbigniewa Nowaka. 
5. Za + męża i ojca Leona, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa. 
6. Za + Marię Emerling. 
7. W intencjach przez was podanych (napisanych na karteczkach): …………… .      

 
 

Po Mszy św. procesja ze świecami  i błog. sakramentalne. 
Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 18. z 30) 

 

 

Sobota (13. X) – bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera                     
 

       7.30 – różaniec 
M.: 8.00 – za + Dorotę Kaufman.       
 

          17.00  -  17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy) 
         17.00 – 17.30: spowiedź św.        17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia  
        17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 18.00 – za ++ rodziców Barbarę i Wiktora Rigol, Annę i Ludwika Herok,  

                synów Waldemara i Józefa Herok, Ritę i Huberta Malkusz,  
                Winfryda Brysz oraz ++ z pokrewieństwa. 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 19. z 30) 
 

 
 

XXVIII Niedziela Zwykła – 14. X 2018 r.  (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                                                                   
 
 

       7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 8.00 – za ++ rodziców Martę i Pawła Kipka, Józefa i Jadwigę Chudala,  
                 2 braci, siostrę i Anitę Nichtke. 
 
 

M.: 9.15 (dwujęzyczna: j. niem i j. polski) –  ……..………………. (intencja wolna).        
 
 

      10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 10.30 –  za ++ rodziców Małgorzatę (w 55. r. śm.) i Norberta Marcinek,  
                   matkę Stanisławę i ++ z pokrewieństwa.     

                  15.00 – różaniec i błog. sakr. 
 

Msza św. poza parafią: za + Marię Tkocz („ gregorianka” – 20. z 30) 
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