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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 26.10.2014 r. 

8.00 + Joanna (8 rocz. śm.)  

9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich pro-

wadzonych. O Boże błogosławieństwo dla Andżeliki z okazji 42 

urodzin.  

11.00 + Tadeusz Kaszyński  

12.30 + Zbigniew Błaszczak (2 rocz. śm.)  

19.00 + Barbara, Wacław Kryszko  

Poniedziałek: 27.10.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00  Za parafian 

Wtorek: 28.10.2014 r. 

18.00 + Jerzy Kowalski (1 rocz. śm.)  

Środa: 29.10.2014  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 W intencji Bogu wiadomej  

Czwartek: 30.10.2014 r.  

18.00  

Piątek: 31.10.2014 r.  - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 za dusze w czyśćcu cierpiące 

Sobota: 01.11.2014 r. - Uroczystość Wszystkich Świętych 

8.00  

9.30  

11.00  

Niedziela: 02.11.2014 r.  

8.00 + Helena, Wiktor, Henryk, Jadwiga  

9.30 + Kazimiera Arlukiewicz  

11.00 + Marian (7 rocz. śm.), Ewa, Feliks, Janina, Henryk, Jan, Ber-

nard  

12.30 + Franciszek, Marianna, zm. z rodz. Piątek  

19.00  
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Numer: 29/2014  

Msze święte gregoriańskie (1) 

Msze święte gregoriańskie wywodzą swoją nazwę od imienia papieża Grzego-

rza Wielkiego, którego pontyfikat przypada na lata 540-604. Są związane z wydarze-

niem, które miało miejsce z jego inspiracji. Grzegorz przed swoim wyborem na papie-

ża był przełożonym założonego przez siebie w 575 roku klasztoru na wzgórzu Celio w 

Rzymie. W IV Księdze Dialogów Grzegorz stwierdza, że ofiara mszy świętej pomaga 

osobom potrzebującym oczyszczenia po śmierci i jako przykład podaje doświadczenie 

z życia swojego klasztoru. Po śmierci jednego z mnichów imieniem Justus, w jego celi 

znaleziono trzy złote monety, których posiadanie sprzeciwiało się regule życia zakon-

nego, przewidującej wspólne korzystanie z dóbr materialnych. Grzegorz, aby pomóc 

zmarłemu oczyścić się po śmierci z powyższego grzechu, polecił odprawienie za niego 

30 mszy świętych - każdego dnia jednej. Po 30 dniach zmarły Justus ukazał się w nocy 

jednemu z braci, Kopiozjuszowi, mówiąc, że został uwolniony od wszelkiej kary. Ko-

piozjusz nic nie wiedział o odprawianych mszach świętych i gdy później ujawnił treść 

swojego widzenia, pozostali współbracia doszli do wniosku, że nastąpiło ono w 30 

dniu, kiedy odprawiano msze święte za Justusa. Uznano to za znak, że msze święte 

odniosły oczekiwany skutek. Pod wpływem autorytetu papieża Grzegorza zwyczaj 

odprawiania 30 mszy świętych za osobę zmarłą zyskiwał swoje miejsce w praktyce 

religijnej Kościoła. Jeżeli chodzi o znaczenie mszy gregoriańskich nie istnieje żadna 

oficjalna doktryna Kościoła związana z nimi. Powinny one być traktowane jako msze 

święte za zmarłych. Zwyczaj ofiarowania mszy świętych za zmarłych jest tradycją 

przedgregoriańską, która została potwierdzona oficjalnie przez Sobór Trydencki jako 

najbardziej skuteczny sposób modlitwy za osoby, które potrzebują oczyszczenia po 

śmierci. Kościół jest przekonany o nieskończonej wartości mszy świętej, wypływającej 

z zasług Chrystusa. Znaczenie to dotyczy nie tylko samych uczestników mszy świętej, 

ale także osób lub spraw, w intencji których jest ona odprawiana przez kapłana. Zwy-

czaj odprawiania mszy gregoriańskich znalazł swoje potwierdzenie przez Stolicę Apo-

stolską dopiero w XIX w. i to wyłącznie jako pobożna praktyka wiernych, oparta na 

ich przeświadczeniu, które nie jest sprzeczne z nauką Kościoła. Msze gregoriańskie nie 

są obdarzone żadnymi specjalnymi odpustami. Podobnie jak pozostałe intencje mszal-

ne ofiarowane za osoby zmarłe, są one prośbą o uwolnienie zmarłego od konsekwencji 

grzechu. Człowiek może zawsze prosić, ale tym, który wysłuchuje próśb jest Bóg. 

Ostateczną wartość podobnych mszy świętych zna tylko Bóg. Wśród teologów utrwa-

liła się opinia, że źródłem szczególnej skuteczności mszy gregoriańskiej są zasługi 

papieża Grzegorza Wielkiego i jego wstawiennictwo. 
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Liturgia słowa –  XXX niedziela zwykła 

I czytanie (Wj 22, 20-26) Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał 

cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. 

Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzyw-

dził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i 

wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze 

sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjące-

mu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz 

i nie karzesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twe-

go bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to 

jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się 

on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Nie będziesz 

bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim lu-

dem. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyci-

skanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna. To samo 

uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni będzie 

przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie.  

II czytanie (1 Tes 1,5c-10) Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając 

wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z rado-

ścią Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by 

okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Mace-

donii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w 

Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, 

tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowia-

dają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście 

się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i 

oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, 

naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.  

Ewangelia (Mt 22,34-40) Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus 

zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w 

Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przyka-

zanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miło-

wał Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym 

swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie 

podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 

samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Proro-

cy.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 26.10.2014 r. 
1. Zapraszamy na ostatnie już nabożeństwa różańcowe, dzisiaj o godz. 1830, a od po-

niedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej. W sposób szczególny zapraszamy na 

różaniec w piątek, który odmawiamy przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym. 

2. „Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia, 

co do duszy. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli. Mo-

dlitwa za zmarłych tzw. „wypominki” od 2 listopada będą w naszym kościele w dni 

powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. Karty wypominko-

we wyłożone są na ławkach przy wyjściu z kościoła. Zachęcam do modlitwy. 

3. W sobotę, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym 

kościele o godz. 800, 930 i 1100. O godz. 1600 zapraszamy na poniemiecki cmentarz 

przy boisku na Osowie do wspólnej modlitwy „Koronką do miłosierdzia Bożego” w 

intencji zmarłych. W niedzielę, 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny, dzień modlitwy całego Kościoła za zmarłych. W 

naszym kościele Msza św. według porządku niedzielnego.  

4. Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wiel-

ki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w 

ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: 

stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie 

Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca 

Świętego. 

5. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio w poniedziałek 

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

przed Mszą św. wieczorną;  Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Ko-

ronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; w sobotę ze względu 

na Uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie wieczorem Różańca Siedmiu Bole-

ści Najświętszej Maryi Panny. 

6. Spotkania formacyjne: II rok bierzmowania, poniedziałek 27 października o godz. 

1800 w kościele; 

7. Dziękuję za ofiary składane na Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchow-

nego w Szczecinie. 

8. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modli-

twa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny, 

nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar 

życia wiecznego. Istnieje możliwość zamówienia również Mszy św. gregoriańskiej 

za zmarłych. Intencje można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii.  

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały 

Gość Niedzielny”, L’Osservatore Romano” oraz biuletynu parafialnego „Okno” w 

którym znajdziemy artykuł na temat Mszy św. gregoriańskich. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


