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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 13.10.2013 r.  

8.00 O rozwój kultu maryjnego w naszej parafii - I Róża Żywego Różań-
ca 

9.30 + Franciszek Derkacz (7 greg.) 

11.00 + Bronisława, Ryszard, Andrzej Tomankiewicz 

12.30 za parafian 

19.00 + Zbigniew Wróbel (30 dni po pogrzebie) 

Poniedziałek: 14.10.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 + Franciszek Derkacz (8 greg.) 

Wtorek: 15.10.2013 r. 

18.00 1) + Franciszek Derkacz (9 greg.) 

2) W intencji pielgrzymów biorących udział w pielgrzymce do 
Grecji śladami św. Pawła 

Środa: 16.10.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 1) + Franciszek Derkacz (10 greg.) 

2) intencje nowennowe 

Czwartek: 17.10.2013 r. 

18.00 + Franciszek Derkacz (11 greg.) 

Piątek: 18.10.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 1) + Henryk Derkacz 

2) + Franciszek Derkacz (12 greg.) 

3) + Franciszek (1 rocz. śm.) 

Sobota: 19.10.2013 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Franciszek Derkacz (13 greg.) 

Niedziela: 20.10.2013 r. 

8.00 Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną 
jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości - III Róża Żywego 
Różańca 

9.30 + Taisla Wędykowska 

11.00 + Franciszek Derkacz (14 greg.) 

12.30 + Anna, Józef Żuk 

19.00 + Anna Gulińska (19 rocz. śm.), Rafał Pęcko (1 rocz. śm.) 
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XIII DZIEŃ PAPIESKI     Jan Paweł II - Papież Dialogu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczny XIII już Dzień Papieski, decyzją Konferencji Episkopatu 

Polski, będziemy obchodzili 13 października, pod hasłem „Jan Paweł 

II – Papież Dialogu. „Zgłębianie papieskiego nauczania w tym obsza-

rze, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, w klimacie modlitwy 

i pogłębionej refleksji może przynieść poprawę umiejętności twórcze-

go spotkania ludzi odmiennych poglądów czy wyznawanej wiary,  

ludzi głęboko religijnych i szczerze poszukujących Boga. Zmiana spo-

sobu debaty, zarówno publicznej, jak i w wymiarze indywidualnym, 

jest zadaniem nie cierpiącym zwłoki. Dyskusja i polemika, jakkolwiek 

niejednokrotnie konieczne, nie zaspokajają potrzeby głębokiego spo-

tkania pomiędzy ludźmi, na gruncie szacunku i zakładanej uprzednio 

dobrej woli dotarcia do prawdy o sobie nawzajem, o człowieku i jego 

miejscu w świecie, o sensie życia, wreszcie o możliwości spotkania 

Boga, a więc o odkrywaniu Prawdy Ostatecznej.”  
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Liturgia słowa - XXVIII niedziela zwykła 

 

I czytanie (2 Krl 5,14-17) Wódz Syryjski Naaman, który był trędowa-
ty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a 
ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczysz-
czony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i sta-
nął przed nim, mówiąc: Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma 
Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od 
twego sługi! On zaś odpowiedział: Na życie Pana, przed którego obli-
czem stoję - nie wezmę! Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on 
odmówił. Wtedy Naaman rzekł: Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą 
twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd 
twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej in-
nym bogom, jak tylko Panu. 

 

II czytanie (2 Tm 2,8-13) Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Da-
wida! On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej zno-
szę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo 
skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, 
aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną 
chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim 
współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwo-
ści, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go za-
pierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wia-
ry dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. 

 

Ewangelia (Łk 17,11-19) Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy 

przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pew-

nej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali 

się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na 

ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, 

zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, 

wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i 

dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesię-

ciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie zna-

lazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do 

niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 13.10.2013 r. 

 

1. Przeżywam dzisiaj kolejny Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – pa-
pież dialogu”. Po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszki na stypendia dla 
uzdolnionej młodzieży. Za wszelką pomoc Bóg zapłać. 

2. W październiku zapraszamy na nabożeństwo różańcowe codziennie po 
Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W sposób szczególny za-
praszamy na różaniec w piątek, który odmawiamy przy figurze Matki Bożej 
na placu kościelnym i w sobotę kiedy to odmawiamy w kościele Różaniec 
Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy do wspólnej modli-
twy 

3. Inne nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo do świętego ojca Pio 
w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętsze-
go Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od 
godz. 1700 do 1800. 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: I rok przygotowania do bierz-
mowania (klasa I gimnazjum), poniedziałek 14 października o godz. 1830; 
zbiórka ministrantów, sobota 19 października o godz. 1030; koło plastyczne, 
sobota 19 października o godz. 1100; próba scholii muzycznej, sobota 19 paź-
dziernika o godz. 1315; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej mają 
próbę śpiewu każdej niedzieli 15 min przed Mszą święta dziecięcą. Całorocz-
ny harmonogram spotkań przygotowujących do sakramentu I Komunii Świę-
tej i Bierzmowania umieszczony jest na parafialnej stronie internetowej. 

5. Zapraszamy osoby, które brały udział w parafialnej pielgrzymce śladami 
świętego Pawła do Grecji na Msze św. we wtorek, 15 października o godz. 
1800, a później na spotkanie do domu parafialnego. 

6. Nadal można wesprzeć Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w 
Szczecinie. Koperty na ofiary wyłożone są na ławkach i na stoliku przy wyj-
ściu z kościoła. Dziękuję za dotychczasowe wsparcie finansowe. 

7. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca ofiary złożone na tacę podczas Mszy 
św. przeznaczone zostaną na cele inwestycyjne prowadzone przez parafię. Za 
wszelką pomoc serdecznie dziękuję. 

8. Osoby, które chciałby pomóc w jesiennych porządkach na placu przy ko-
ściele i w posprzątaniu kościoła zapraszamy w sobotę 19 października o 
godz. 1000.  

9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystynę Pospychałę. Niech spoczywa 
w pokoju. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego 
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

        Proboszcz 


