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INTENCJE MSZALNE  

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 1) Taisja Wendykowska (30 rocz. śm.) 

2) W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowa-
dzonych. 

11.00 + Franciszek Derkacz (14 greg.) 

12.30 + Anna, Józef Żuk 

19.00 + Anna Gulińska (19 rocz. śm.), Rafał Pęcko (1 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 21.10.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 + Franciszek Derkacz (15 greg.) 

Wtorek: 22.10.2013 r. 

18.00 1) + Franciszek Derkacz (16 greg.) 

2) + Krystyna Pospychała (od siostry z Rzeszowa i rodziny) 

Środa: 23.10.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 1) + Franciszek Derkacz (17 greg.) 

2) intencje nowennowe 

Czwartek: 24.10.2013 r. 

18.00 1) + Franciszek Derkacz (18 greg.) 

2) + Adam (1 rocz. śm.) 

Piątek: 25.10.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 1) + Franciszek Derkacz (19 greg.) 

2) + Arkadiusz Kawecki (7 rocz. śm.) 

Sobota: 26.10.2013 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 1) + Franciszek Derkacz (20 greg.) 

2) + Zbigniew Błaszczak (1 rocz. śm.) 

Niedziela: 27.10.2013 r. 

8.00 + Jan, Krystyna 

9.30 + Roman Szot (14 rocz. śm.) 

11.00 1) + Wacław Sękowski (miesiąc po śm.) 

2) Msza św. dziękczynna z okazji 25-lecia firmy STR, z podziękowa-
niem za wszelkie łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla 
właścicieli i pracowników. 

12.30 + Stanisław, Wacław, Antonina Dziewulscy; Piotr, Salomea Dobiasz 

19.00 1) + Franciszek Derkacz (21 greg.) 
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W tegorocznym orędziu misyjnym Ojciec Święty Franciszek przypomina, 

że Troska o wszystkie Kościoły, jaką Biskup Rzymu dzieli ze swoimi współ-

braćmi biskupami, w sposób znamienny realizuje się poprzez zaangażowanie 

Papieskich Dzieł Misyjnych, które mają za cel ożywiać i pogłębiać świado-

mość misyjną każdego ochrzczonego i każdej wspólnoty, czy to przypomina-

jąc o konieczności pogłębionej formacji misyjnej całego Ludu Bożego, czy też 

ożywiając wrażliwość wspólnot chrześcijańskich tak, aby zaofiarowały swoją 

pomoc w przekazywaniu Ewangelii światu. 

 
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary  

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9; 

01-015 Warszawa; 

tel. 22-838-29-44; email: pdrw@missio.org.pl  

Konto: PKO BP SA I/0 Warszawa 72 1020 1013 0000 0102 0002 7169  
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Liturgia słowa - XXIX niedziela zwykła 
 

I czytanie (Wj 17,8-13) Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami 
w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: Wybierz sobie mę-
żów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na 
szczycie góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i 
wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na 
szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael 
miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy 
ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł 
na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej 
strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wznie-
sione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem 
miecza.  

 

II czytanie (2 Tm 3,14-4,2) Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci 
zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlę-
cych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku 
zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga 
natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do popra-
wiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był do-
skonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię wo-
bec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i 
na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w po-
rę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z 
całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.  

 

Ewangelia (Łk 18,1-8) Jezus odpowiedział swoim uczniom przypo-

wieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym 

mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W 

tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: 

Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał; 

lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się 

nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w 

obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan 

dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie 

weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do 

Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko 

weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na 

ziemi, gdy przyjdzie?  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 20.10.2013 r. 

1. W październiku zapraszamy na nabożeństwo różańcowe codziennie po Mszy św. 

wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W sposób szczególny zapraszamy 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 modlitwy 

2. Inne nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo do świętego ojca Pio w ponie-

działek 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. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do I Komunii 

Świętej, poniedziałek 21 października o godz. 1800; koło plastyczne, sobota 26 paź-

dziernika o godz. 1100; próba scholii muzycznej, sobota 26 października o godz. 1315. 

4. Dzisiaj w całym Kościele na prośbę Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego odby-

wa się badanie praktyk niedzielnych w parafii. Liczona jest liczba wiernych i rozdanych 

komunii świętych. 

5. Za tydzień w ramach Tygodnia Misyjnego gościć będziemy w naszej parafii misjona-

rza ks. dr Pawła Zająca ze Zgromadzenia Księży Oblatów. Z ojcem Pawłem będziemy 

się mogli spotkać na Mszy św. w sobotę 26 października o godz. 1800 i w niedzielę 27 

października na Mszach św. do południa. Będzie to również okazja do wsparcia dzieła 

misyjnego Kościoła. 

6. Zbliża się powoli listopad – miesiąc zadumy i pamięci o zmarłych. Na ławce przy 

wyjściu z kościoła wyłożone są karty wypominkowe. Każda jest oznaczona cyfrą, która 

oznacza dzień miesiąca w którym będziemy się modlić za zmarłych powierzonych na-

szej modlitwie. 

7. Nadal można wesprzeć Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie. 

Koperty na ofiary wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kościoła. Dziękuję za dotych-

czasową troskę o powołania i nasze seminarium. 

8. Dziękuję za pomoc w posprzątaniu kościoła, za zaangażowanie się w życie wspólno-

ty parafialnej oraz za wszelkie ofiary złożone na potrzeby kościoła i parafii. Na cele 

inwestycyjne ostatniej niedzieli zebrane zostało 1800 zł, a na stypendia fundowane 

przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zebrano podczas kwesty 930 zł. 

9. Parafia na Warszewie organizuje autokarową pielgrzymkę na kanonizację bł. Jana 

Pawła II w terminie od 24.04.2014 r. do 03.05.2014 r. Koszt pielgrzymki 2350 zł. Wię-

cej informacji na plakacie umieszonym w gablocie przed kościołem.  

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

Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’osserwatore Romano” oraz biuletynu parafialnego 

„Okno”. 

Proboszcz 


