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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 28.10.2012 r.  

8.00 + z rodz. Werhunów i Westphalów 

9.30 + Helena, Czesław, Józefa, Marian 

11.00 O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Weroniki z okazji 
1 urodzin i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla 
całej rodziny  

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

19.00 + Anna Gulińska (18 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 29.10.2012 r. 

18.00 Za parafian 

Wtorek: 30.10.2012 r. 

18.00  

Środa: 31.10.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 01.11.2012 r. 

8.00 + Jadwiga (5 rocz. śm.)  

9.30 + Zofia Jaszczuk  

11.00 + Kazimiera Arlukiewicz  

12.30 + ks. Wojciech, Franciszek, Marianna  

Piątek: 02.11.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Weronika, Jan, Janina Jaszczuk; Stefania, Stanisław Ma-
tysiak  

Sobota: 03.11.2012 r.  

18.00  

Niedziela: 04.11.2012 r.   

8.00 + Jan, Krystyna  

9.30  

11.00  

12.30  

19.00  
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Romcio Tomcio i rymowane Ewangelie dla dzieci w naszej parafii. 

Romcio Tomcio, a naprawdę Roman Kempiński, ojciec czworga córek, poeta 

szczeciński pisze rymowane opowieści biblijne. Często nazywany jest auto-

rem rymowanych ewangelii. Swoje utwory drukował w tygodniku Niedziela, 

jest także autorem programu telewizyjnego pt. "Rymowane Ewangelie Rom-

cia Tomcia" w TVP Szczecin. Swoją twórczością stara się przybliżać dzie-

ciom, rodzicom i dziadkom życie Pana Jezusa. Jest autorem 7 książek w któ-

rych opowiada o narodzinach Pana Jezusa, o tym jak miał 12 lat, jak nauczał, 

uzdrawiał, czynił cuda. W jednej z najnowszych  książek Pan Jezus rymem 

opowiada swoje przypowieści. Pisze też o Jego męce, śmierci i zmartwych-

wstaniu. Jedną ze swoich książek poświęcił też św. Janowi Chrzcicielowi. 

Jest także autorem wesołej książeczki dla dzieci „Rozbrykany Zwierzyniec”. 

Ksiądz Jan Twardowski powiedział o autorze że ma „talent, niech pisze dalej 

bo te wiersze trafią do serc dzieci”. Autor podpisuje swoje książki rymowa-

nymi dedykacjami.  

Numer: 35/2012  
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Liturgia słowa - XXX niedziela zwykła 

I czytanie  (Jr 31,7-9) To bowiem mówi Pan: Wykrzykujcie radośnie 
na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, 
wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto 
sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. 
Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna 
wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, 
lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia 
wody równą drogą - nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla 
Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym.  

II czytanie  (Hbr 5,1-6) Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi 
bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał 
dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wie-
dzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. I ze względu na nią 
powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. 
I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powo-
łany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył 
sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale /uczynił to/ Ten, który 
powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził, 
jak i w innym /miejscu/: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchi-
zedeka.  

Ewangelia  (Mk 10,46-52) Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłu-
mem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Ty-
meusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazare-
tu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Wielu 
nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Sy-
nu Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie 
go! I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, 
wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do 
Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? 
Powiedział Mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu 
rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za 
Nim drogą.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 28.10.2012 r. 

1. Dzisiaj w naszej parafii gościmy pisarza dla dzieci Romana Kempińskiego, pseu-

donim artystyczny Romcio Tomcio, który promuje swoją najnowszą książkę religij-

ną dla dzieci. Po każdej Mszy św. będzie możliwość nabycia najnowszej publikacji 

autora i otrzymać rymowaną dedykację. 

2. W czwartek, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym 

kościele według porządku niedzielnego, bez Mszy św. o godz. 1900. W piątek, 2 

listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny, 

dzień modlitwy całego Kościoła za zmarłych. W naszym kościele Msza św. o go-

dzinie 1800 

3. Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmar-

łych za nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji 

zmarłych. 

4. Zapraszamy już na ostatnie nabożeństwo różańcowe. Od poniedziałku do środy 

po Mszy św. wieczornej.  

5. „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” w listopadzie w naszym kościele będą 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, oprócz modlitwy 

wypominkowej, do ofiarowania Mszy Świętych za zmarłych z naszych rodzin. 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym modli-

my się o powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek – szczególna okazja do 

pojednania się z Bogiem. Spowiedź św. od godz. 1700. Odwiedziny chorych z posłu-

gą sakramentalną od godz. 900; i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Nie-

pokalanemu Sercu Maryi. 

7. Nadal można wesprzeć Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczeci-

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

dotychczasową pomoc. 

8. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Franciszka Misztak i śp. Michała Kellera. 

Niech spoczywają w pokoju. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


