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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 24.06.2012 r.  

8.00 + Jan 

9.30 + Jan Prokopiuk (1 rocz. śm.) 

11.00 Msza św. dziękczynna z okazji 40 rocznicy powstania diece-
zji szczecińsko-kamieńskiej. 

12.30 1) Msza św. imieninowa ks. Piotra 

2) + Janina Pajdak 

3) + Franciszek, Antonina, Tadeusz 

19.00 O błogosławieństwo Boże i łaski dla Pawła z okazji imienin. 

Poniedziałek: 25.06.2012 r. 

18.00  

Wtorek: 26.06.2012 r. 

18.00  

Środa: 27.06.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 28.06.2012 r. 

18.00  

Piątek: 29.06.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 1) O uzdrowienie fizyczne i duchowe dla Beaty. 

2) + Wiesław Gaweł 

Sobota: 30.06.2012 r.  

18.00  

Niedziela: 01.07.2012 r.   

8.00 + Ryszard Dublicki (30 dni po pogrzebie) 

9.30  

11.00 O Boże błogosławieństwo dla Marii i Mariana z okazji 35 
rocznicy ślubu. O łaski dla Mariana z okazji imienin. 

19.00 O Boże błogosławieństwo i szczęśliwe wybory w edukacji 
Doroty i Macieja. 
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RENOWACJE MISJI ŚWIĘTYCH  

„KOŚCIÓŁ MOIM DOMEM” 12-15.09.2012 r.  
 

12 września (środa) MOJE ŻYCIE Z WIARY  „Ziarno w żyznej ziemi oży-

wia tych, którzy wydają owoc przez swą wytrwałość” (Łk 8, 15) 

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną (bezpośrednio po Nowennie) 

20.00 – Szkoła modlitwy (szczególnie dla pracujących) 
 

13 września (czwartek) WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE „Ci, któ-

rzy Mu zaufali, będą przy Nim trwali” (Mdr 3, 6) 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną i nabożeństwo za zmarłych 

20.00 – Szkoła modlitwy (szczególnie dla pracujących) 
 

14 września (piątek) NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA „Uczcie się ode 

mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11, 29) 

17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu 

18.00 – Msza św. z nauką misyjną i akt zawierzenia parafii 

20.00 – Szkoła modlitwy (szczególnie dla pracujących) 
 

15 września (sobota) DUCH ŚWIĘTY JEST OBIETNICĄ OJCA „Wszyscy 

zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić” (Łk 2, 5) 

18.00 – Msza św. odpustowa z nauką misyjną 

SPOWIEDŹ – codziennie o 17.30. 

 

Numer: 26/2012  

Życzymy udanych i spokojnych wakacji. 

Do zobaczenia po wakacjach. Kolejny numer „OKNA” - 02 września 
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Liturgia słowa - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

I czytanie (Iz 49,1-6) Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uwa-
żajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspo-
mniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki 
Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim koł-
czanie. I rzekł mi: Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś 
mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz 
moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w 
oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który 
mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego 
Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi Słu-
gą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! 
Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do 
krańców ziemi.  

II czytanie   (Dz 13,22-26) W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł 
powiedział: Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał 
świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po 
mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potom-
stwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Je-
zusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi 
izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: " Ja nie jestem 
tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem 
godny rozwiązać sandałów na nogach ". Bracia, synowie rodu Abrahama, 
i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o 
tym zbawieniu.  

Ewangelia   (Łk 1,57-66.80) Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i 
urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wiel-
kie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, 
aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jed-
nakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrze-
kli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc 
znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: 
Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się 
jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na 
wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o 
tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to 
sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska 
była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu 
aż do dnia ukazania się przed Izraelem.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 24.06.2012 r. 

 

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo czerwcowe 

w dzień powszedni po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830;   

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św.  

wieczorną;  adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do 

Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800. 

2. Zapraszamy na Msze św. dziękczynną z okazji 40 rocznicy powstania  

diecezji szczecińsko-kamieńskiej dzisiaj o godz. 1100. Na liturgię zapraszamy 

szczególnie rodziców wraz z dziećmi urodzonymi w 2000 r., tj. z 12-latkami, 

z racji na 2000 rocznicę odnalezienia Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. 

W czasie Mszy św. nastąpi modlitwa dziękczynno-błagalna w intencji dzieci. 

3. Zapraszamy na Msze św. imieninową ks. Piotra Skiby dzisiaj o godz. 1230. 

4. 29 czerwca (piątek) obchodzimy uroczystość św. Apostołów Piotra i Paw-

ła. Msza św. sprawowana będzie o godz. 1800. Ofiary zebrane podczas Mszy 

przeznaczone będą na potrzeby Stolicy Apostolskiej. 

5. Z niedzielą 1 lipca zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych. W okresie 

wakacyjnym nie będzie odprawianej Mszy św. o godz. 1230. 

6. Osoby biorące udział w parafialnej pielgrzymce do Rzymu prosimy o do-

konanie do końca czerwca pozostałej wpłaty w złotówkach, tj. 400 zł/osobę 

7. Dzisiejszej niedzieli przy wyjściu z kościoła, zbierane są przez Caritas do 

puszki datki na dofinansowanie akcji „Lato 2012”, polegającej na organizo-

waniu dla dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych oraz zagrożonych patolo-

gią wypoczynku wakacyjnego. Za pomoc dziękuję. 

8. Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest kolejny numer biuletynu parafialne-

go „OKNO” – „Osowskiego Katolika Nowina”. Biuletyn w okresie wakacyj-

nym nie będzie wydawany. Wznowienie nastąpi z początkiem nowego roku 

szkolnego. W obecnym numerze mamy program renowacji misji świętych, 

które odbędą się w naszej parafii od 12 do 15 września. Już teraz zachęcamy, 

aby w tym terminie zarezerwować sobie czas na udział w renowacji misji 

świętych. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili 

się do ukazywania się biuletynu parafialnego „OKNO”. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


