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

XXVIII Niedziela Zwykła – Eucharystia to ofiara dziękczynienia składana Ojcu, 
uwielbienie, przez które wyrażamy wdzięczność Bogu za wszystkie Jego 

dobrodziejstwa” (KKK 11360) 
 

Słowo Boże: 2 Krl 5,14-17; 2 Tym 2,8-13; Łk 17,11-19 
 
 

 Pierwsze czytanie z 2 Księgi Królewskiej mówi  
o wodzu syryjskim, Naamanie, który przyszedł podzięko-
wać prorokowi Elizeuszowi po tym, jak został uzdrowiony  
z trądu. Fragment Łukaszowej Ewangelii opowiada o tym, 

jak tylko jeden z dziesięciu trędowatych, oczyszczonych przez Jezusa, wrócił i „dziękował 
Mu”. Trzeba jednak wziąć pod uwagę cały komentarz Łukasza, że ów trędowaty „wrócił 
chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego”. Nie było to więc zwyczajne 
„dziękuję”, takie „Bóg zapłać” dla Boskiego Lekarza za uzdrowienie. To raczej wyznanie 
wiary, co Jezus wyraźnie potwierdza słowami „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Za-
tem to wiara sprawiła cud uzdrowienia w człowieku, który otworzył się na łaskę wiary. Dzie-
sięciu zostało oczyszczonych, a tylko jeden uzdrowiony na duszy i na ciele – mocą wiary.  

Tak więc za wiarę trzeba nam Bogu stale dziękować, o żywą wiarę trzeba nam 
bardzo dbać – aby cieszyć się zdrowiem duchowym, móc dochować wierności Bogu i na-
kłaniać bliźnich do wstępowania na ścieżki zbawienia.    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 o godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe i błogosławieństwo sakramentalne. 
    Zachęcam wszystkich do modlitwy różańcowej, odmawianej w kościele lub w gronie 

rodzinnym, w każdy dzień października.  
   W tym miesiącu, każdego dnia, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  
2. Osoby, które chciałyby pomóc w pracy wokół kościoła (budowa nowego chodnika),  

proszę wcześniej o kontakt, osobiście lub telefonicznie.  
   Zapraszam w poniedziałek do pracy od godz. 8.00 – 13.00 (z przerwą na kawę).  

3. W poniedziałek, w salce, o godz. 18.45 – 19.30, spotkanie biblijne (dla wszystkich 
chętnych). Katecheza dla dorosłych będzie w następny poniedziałek, 17 października.  

4. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Pana Jezusa (do 15.30). 
       16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
         16.30 – różaniec z udziałem wszystkich dzieci (2 część - tajemnice światła) 
        17.30 – różaniec z udziałem młodzieży i Msza św. 
                     18.45 – 19.30: spotkanie z kandydatami do bierzmowania (Grupa III – kl. VIII) 
5. W sobotę: o godz. 16.30 – różaniec,  od godz. 17.00 – 17.45:  adoracja Pana Jezusa.  
6. Spowiedź św.: zasadniczo 30 min. przed różańcem, a w sobotę od godz. 17.00 – 17.30. 
7. Kolekty: 9 i 16 października - na potrzeby parafialne. 
     „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary.  
 

   Puszka: 16 października - Na Fundację Nowego Tysiąclecia. 
8. W przyszła niedzielę będzie można nabyć papieskie kremówki  
     (wopakowaniu będzie 1 lub 4 sztuki). Źyczę smacznego. 
     Dochód z ich sprzedaży zasili budżet parafialny.  
9. Podziękowanie dla  pracujących w minionym tygodniu w kościele i w jego otoczeniu,  
    szczególnie: Teresa i Gerard Wicher, Barbara Matuszek, Maria, Aurelia i Filip Natorski, 

Izabela, Kasia i Marek Tkocz, Patryk Lenort, Antoni Wicher, Tadeusz Bandzerewicz,  
Hubert Sznajder, Alicja i Grzegorz Tutak, Bernard Smiatek, Agnieszka i Andrzej Jania,  
Rita i Adam Ficek, Beata Schnurpfeil, Jan Duczek i Józef Wojtala.  

10. Przypomnienie prośby waszego ks. proboszcza z 2014 roku i ciągle aktualnej:  
Przez dyżur parafialny (jeden tydzień, od niedzieli do soboty, co 9 miesięcy) rozumiemy 
szeroko pojętą troskę o wspólnotę parafialną. Jest to zachęta i wezwanie do współodpo-
wiedzialności za naszą parafię. Dyżur parafialny to przede wszystkim: 
intensywna modlitwa w intencji parafian, udział w liturgii dni powszednich (Msza św., ró-
żaniec, adoracja), dobrowolny post, ofiarowanie cierpienia, troska o porządek w kościele i 
wokół kościoła (sprzątanie), wykonanie konkretnych zadań  
(w miarę swoich możliwości i uzdolnień) które pojawiają się w parafii. 
Kto nie może (z racji wieku lub choroby) pracować fizycznie, może więcej duchowo się 
zaangażować. Jeżeli ktoś nie może przyjść do pracy w wyznaczonym czasie, to bardzo 
proszę zamienić się z kimś innym lub znaleźć zastępstwo. Domaga się tego uczciwość 
wobec innych i miłość bliźniego. ks. prob. Stanisław Kołodziej 
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Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
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Dziękuję jednej rodzinie z Rejonu 33. (Przyjaźni  1, 7, 9, 13a, 15;  6, 8, 10, 12a, 14.)  
za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
  9 – 15 października   34. Przyjaźni  25, 27; 16, 20, 22, 26, 28, 30. 

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. 8.45 – 10.00   
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Złota myśl tygodnia: „Dobre słowo, szklanka wody, ciepły posiłek i dach nad głową ofiarowany     
    gościom staje się prostym świadectwem umiejętności rozpoznania w bliźnim Jezusa     
    i służby Jemu. Do takiego świadectwa gorąco Was zachęcam”. bp Rudolf Pierskała 

 

M.: 18.00 – za + męża Bernarda Gabrielczyk, ++ rodziców i teściów,  
        ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcu cierpiące. 

 

XXVIII Niedziela Zwykła – 9 X 2022          (2. niedziela miesiąca – 
  odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) 

          7.30 – 7.55: spowiedź św.,  7.45 – wprow. do rozważania Ew.  
M.:  8.00 – za ++ rodziców Zofię i Jerzego Furgol, 2 braci, 2 siostry,  

          męża Karola oraz ++ z pokrewieństwa. 
         10.00 – 10.25: spowiedź św.,  10.15 – wprow. do rozważania Ew. 
M: 10.30 – za ++ rodziców Urszulę i Ernesta Kostka,  

        Emilię i Fryderyka Tomeczek, dziadków, wujka Rafała i jego syna Marka. 
              15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne  

 

Poniedziałek (10 X) – dzień powszedni 
                   

             17.00 – 17.25: spowiedź św., 17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za + matkę Teresę (w 1. rocznicę śmierci). 
 

    18.45 – 19.30: Godzina Biblijna (spotkanie dorosłych w salce –  
rozważanie tekstów biblijnych z następnej niedzieli) 

 

Wtorek (11 X) – dzień powszedni
 

       17.00 – 17.25: spowiedź św., 17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Jerzego Feliks, ++ rodziców, teściów, 2 siostry,   

 3 braci, 3 szwagrów, szwagrówkę, siostrzeńca Norberta i jego żonę Alicję. 
 

Środa (12 X) – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy 
 

 7.00 – 7.25: spowiedź św., 7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 

 

Czwartek (13 X) – Dzień fatimski: 17.00 – 17.25: spowiedź św. 
17.30 – różaniec fatimski 
18.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:  

1. O pokój na świecie.
2. Za chorych i cierpiących.
3. Za zmarłych i żyjących parafian.
4. Za dzieci, młodzież, rodziców i wychowawców.
5. W intencjach przez was podanych, napisanych na kartkach.

Po Mszy św. procesja ze świecami  i błog. sakramentalne. 
 

Piątek (14 X) – dzień powszedni                          

     15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30) 
      16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
      16.30 (z udziałem wszystkich dzieci) – różaniec (2. część - tajemnice światła)

*17.00 – 17.25: spowiedź św.
17.30 – różaniec (z udziałem młodzieży) i błog. sakramentalne

M.: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za + wnuka Marcina Sapok,  
          ++ rodziców Malkusz i Dyr., dziadków z obu stron, rodzeństwo i dusze w cz. c. 

Spotkanie z kandydatami do bierzmowania (Grupa III - klasa VIII) 
 

Sobota (15 X) – św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła            

             7.30 – 7.55: spowiedź św. i  różaniec   
M.: 8.00 – za ++ rodziców Małgorzatę i Norberta Marcinek, matkę Stanisławę,  

             babcie i dziadka, ciocie i wujków oraz kuzyna Joachima. 
 

M.: *15.00 – w int. Błażeja i Jolanty Weinert (z okazji 25. r. ślubu), z podz.  
            za o. łaski, z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.  (TD) 

     16.30 – różaniec 
     17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa,  
     17.00 – 17.30: spowiedź św., 17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia  

 17.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
M.: 18.00 – za ++ Huberta Sapok, syna Jana, rodziców Sapok i Nogielski,  
           2 siostry, brata, ks. Arkadiusza, szwagierki Zofię, Magdalenę, Marię i Klarę,  
           4 szwagrów ++ z pokrewieństwa i dusze czyśćcu cierpiące. 
 

XXIX Niedziela Zwykła – 16 X 2022              XXII Dzień Papieski - FDNT    
Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska               

        7.30 – 7.55: spowiedź św.,  7.45 – wprow. do rozważania Ew. 
M.:  8.00 – za + męża Henryka Wistuba,  

    ++ rodziców Jadwigę   i Józefa Wistuba  
   oraz rodziców Stefanię i Franciszka Grabelus. 

        10.00 – 10.25: spowiedź św.,  10.15 – wprow. do rozważania 
Ew.  
M: 10.30 – za ++ teściów Henrykę i Bogusława Dziekan. 
 

      15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne  
 

Na wesoło: Do okna Kowalskiego w środku nocy puka jakiś mężczyzna i pyta: 
- Potrzebny panu węgiel?
- Nie odpowiada zaspany mężczyzna.
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Rano Kowalski idzie do piwnicy. Patrzy, a tam nie ma węgla… 
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