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Boży zamysł
Jezus odpowiada na pytanie-pułapkę: „Czy wolno mężo-

wi oddalić żonę?”, próbując zmusić swoich przeciwników, a
później także uczniów, do zastanowienia się nad małżeń-
stwem, takim jakie powstało w zamyśle Boga. Czy Jezusowi
chodzi jedynie o zachęcenie nas do wysiłku zrozumienia, do
religijnego dokształcenia?

Problem moralny może być także tematem naszej modlitwy, jeśli za Jezu-
sem staramy uwolnić się z czysto prawnego punktu widzenia (na co pozwala
prawo?), próbując dotrzeć do głębokiego sensu rzeczywistości ludzkiej. To
typowo ewangeliczne poszukiwanie sensu prowadzi nas do modlitwy w dwo-
jaki sposób. Przede wszystkim, dzięki Jezusowi możemy zrozumieć i kon-
templować Boży zamysł; a następnie możemy prosić, abyśmy mieli siłę być
wierni temu zamysłowi. Uwalniając nas z formalizmu, Jezus wcale nie ma
zamiaru pozwolić nam pójść na łatwiznę!

Co takiego pokazuje nam dzisiaj Jezus? Małżeństwo, jako Boże dzieło
stworzenia: „Na początku”. Ludzie stale będą na ten temat prowadzić rozma-
ite rozważania i tworzyć prawa w zależności od ewolucji obyczajów, ale
Ewangelia zawsze sprowadzać nas będzie do tego, co Bóg zamierzył: mał-
żeństwo 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 homoseksualizmu, poligamii, rozwodu i niewierności. Przeciwko roz-
maitym koncepcjom (nawet tak czcigodnym, jak pewna poligamia afrykań-
ska), przeciwko buntom i kpinom, najlepiej jest powracać zawsze do tej ska-
ły: „Na początku”.

Niezależnie od kultury, niezależnie od tego, ku jakim „ułatwieniom” dry-
fują nasze wyobrażenia o małżeństwie (podanie w wątpliwość wierności i
trwałości małżeństwa) i niezależnie od naszej wyrozumiałości wobec nieuda-
nych małżeństw, Jezus chce, aby trzymany był kurs na ideał: mężczyzna i ko-
bieta, którzy kochają się na dobre i na złe, teraz i na wieczność.



SYNOD	O	MŁODZIEŻY	

Uroczystą Eucharystią na placu św. Piotra pod prze-
wodnictwem Ojca Swiętego rozpoczęło się XV Zgro-
madzenie Ogólnego Zwyczajnego Synodu Biskupów.
Będzie ono obradowało do 28 października w Rzymie
na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.
Wesprzyjmy to dzieło naszą modlitwą:

O icjalna	Modlitwa	za	Synod	o	młodzieży	
Panie Jezu,
Twój Kościół podążający ku Synodowi
kieruje wzrok na wszystkich młodych ludzi świata.
Prosimy Cię, by z odwagą wzięli oni życie w swoje ręce,
zawsze mając wolne serca dążyli do najpiękniejszych i najgłębszych ce-
lów.
Pomóż im odpowiedzieć na wezwanie,
które kierujesz do każdego z nich,
by realizując właściwy projekt życia
osiągnęli szczęście wsparci obecnością mądrych i o iarnych przewodni-
ków.
Otwieraj ich serca na wielkie marzenia i uczyń wrażliwymi na dobro in-
nych.
Niech trwają pod Krzyżem jak Umiłowany Uczeń,
by przyjmować w darze Twoją Matkę.
Uczyń ich świadkami Twojego Zmartwychwstania,
by doświadczając Twojej bliskości, głosili z radością, że jesteś Panem.

Amen.
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H Dobry Boże, Ty powierzyłeś młodej Maryi zadanie przyjęcia Twoje-
go wcielonego Słowa i słowami Anioła Gabriela umocniłeś ją w je-
go wypełnieniu. Pomogłeś przezwyciężyć strach i obdarzyłeś peł-
nią łaski. Spraw, prosimy, by ludzie młodzi [szczególnie z naszej
parafii] w Kościele odnaleźli miejsce spotkania z Tobą. Zabierz im
strach, pomóż rozeznać zadania, które przed nimi stawiasz, i daj
im odwagę do ich realizacji. Dodaj im wiary! Niech przekonani o
tym, że są cennymi w Twoich oczach, godnymi szacunku i umiło-
wanymi, nigdy nie tracą smaku radowania się ze spotkania, z przy-
jaźni, wspólnych marzeń, pielgrzymowania z innymi do Ciebie.

Amen.



Porządek nabożeństw
07.10.2018 – 16.10.2018

www.intencje.lubowice.eu

niedziela 7 października 2018 – XXII Zwykła
07:30 Za zm. Pawła Pietruszka, rodzeństwo, rodziców Annę i Antoniego, Helenę

i Henryka Kubina, Elżbietę i Joachima Szynol i dusze w czyśćcu cierpiące.
09:00 Za zm. rodziców Joachima i Jadwigę Ficoń, szwagra, Henryka Urbański,

zm. z pokrewieństwa z rodzin Ficoń, Sochiera, Gwóźdź, zm. kapłanów i
dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. Jadwigę i Rudolfa Strominski, Annę i Adolfa Wiesiolek, rodziców,
dziadków z obu stron, zm. Franciszka Strominski, 2 żony zm. dzieci, zm.
Reinharda Kużela, zm. z rodzin Strominski-Wiesiolek-Halamoda, pokre-
wieństwo, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 8 października 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Franciszka Leśniok, żony Annę i Jadwigę, Anielę Leśniok, pokre-

wieństwo, Anielę i Alojzego Bulenda, rodziców, zm. kapłanów i siostry za-
konne. Po Mszy św. Różaniec.

wtorek 9 października 2018 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Karola i Otylię Walach, syna Józefa, Francisz-

ka Krybus, 2 żony, syna Alfonsa, córkę Marię, wnuka, Marię Gembalczyk,
dziadków, pokrewieństwo, zm. kapłanów i siostry zakonne.

środa 10 października 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Antoniego Krybus, rodziców, rodzeństwo, Zofię i Jana Komorek,

syna Huberta, Leszka Pawińskiego, zm. kapłanów i zm. z pokrewieństwa
Komorek-Krybus-Wallach.

17:30 Nabożeństwo różańcowe (dwujęzyczne).
czwartek 11 października 2018 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. szkolna: Za zm. Marię Parys w 2. rocznice śmierci,

Annę i Franciszka Parys, Annę i Roberta Mika oraz dusze w czyśćcu cier-
piące.

piątek 12 października 2018 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Adelajdę i Jerzego Malik, rodziców Emmę i

Antoniego Grzesik, Franciszka Malik, Elfrydę i Juliusza Halczok, zm.
dzieci, Ernesta Krasek, Helenę i Alfonsa Mrowiec, syna Gerarda i dusze w
czyśćcu cierpiące.

sobota 13 października 2018 – Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Teresa i Adolfa Jaskulla z okazji 60. rocznicy ślubu.

14:00 Chrzest Joanny Gilge.
18:00 W intencji Parafian z nabożeństwem Fatimskim.



Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przyszłą niedzie-
lę kolekta na potrzeby parafii a po Mszach św. zbiórka do puszek na Fundację Dzieła
Nowego Tysiąclecia. Za dwa tygodnie (21.10.2018) będzie zbiórka kwartalna za trzeci
kwartał 2018 r. „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.

We wtorek o godz. 19:00 w salce parafialnej spotkanie organizacyjne dla rodziców i
dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do I-Komunii św.

W przyszłą niedzielę przypada XVIII. Dzień Papieski oraz Dzień Edukacji
Narodowej. Zebrane do puszek datki Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia
przeznacza na wsparcie dla zdolnych uczniów z ubogich rodzin.

W zakrystii można nabyć: kalendarze misyjne (4 zł), kalendarze diecezjalne (6 zł),
kalendarze dwujęzyczne (6 zł), książeczka Weg zum Himmel (30 zł).
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali
nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański. W przy-
szły piątek (12.10.2018, godz. 18:45) Janik Mariola, Basista Łucja, Lelek Dorota,
Cwik Monika, Kłosek Urszula i Krybus Izabela, a w piątek za 2 tygodnie (19.10.2018,
godz. 18:45) Konieczny Mariola, Jaśkowski Joanna, Gwóźdź Regina, Krybus Barba-
ra, Malik Sylwia i Krybus Beata.

W sobotę o godz. 18:00 ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Do niesienia fi-
gury prosimy Panie z Róż Różańcowych. Przypominam o przyniesieniu ze sobą świec,
które poniesiemy w procesji fatimskiej.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Piotr Czogalla, s. Józefa z naszej parafii oraz
· Halina Górecka, c. Jerzego z parafii Trójcy św. w Cyprzanowie.

Różaniec w poniedziałek po Mszy św. porannej, wtorek-piątek o godz. 17:30, w
sobotę w ramach nabożeństwa fatimskiego, a w niedzielę o godz. 14:00.

W imieniu uczniów szkoły w Grzegorzowicach zachęcam do oddawania gło-
sów na stronie www.wzorowalazienka.pl

W czwartek po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne dla uczniów VII i VIII kl.

Informacje duszpasterskie
07.10.2018 – 14.10.2018

niedziela 14 października 2018 – XXVIII Zwykła – D  P
08:00 Za zm. rodziców Franciszka i Franciszkę Kachel, dzieci, synową, zięciów, Jó-

zefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, oraz za zm. z rodzin Kachel-Wycisk.
10:30 Za zm. Jadwigę i Ignacego Komor, zm. rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo,

zm. Izydora Lerch, syna Bernarda, zm. z rodzin Lerch-Komor i dusze w czyść-
cu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 15 października 2018 – Św. Teresy od Jezusa
06:30 Za zm. ks. Waltera Mainkę w 33. rocznicę śmierci. Po Mszy św. Różaniec.
wtorek 16 października 2018 – ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Herberta Kasek, Gertrudę i Alojzego Kasek, Stani-

sławę i Eugeniusza Solecki, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.


