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 INTENCJE MSZALNE — XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Niedziela: 09.10.2011 r. 

8.00 + Wacław i Mieczysław Wojciukiewicz 

9.30 + Adam Kaczmarek (30 dni po pogrzebie) 

11.00 + Edward Szymański, Salomea, Józef, Marian 

12.30 + Bronisława, Ryszard Tomankiewicz 

19.00 + Maria Kijek (7 greg) 

Poniedziałek: 10.10.2011 r. 

18.00 1) + Eugeniusz (11 rocz. śm.), Bronisława (1 rocz.) 

2) + Maria Kijek (8 greg.) 

Wtorek: 11.10.2011 r. 

18.00 1) + Maria Kijek (9 greg.) 

2) za parafian 

Środa: 12.10.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 1) intencje nowennowe 

2) + Maria Kijek (10 greg.) 

Czwartek: 13.10.2011 r. 

18.00 + Maria Kijek (11 greg.) 

Piątek: 14.10.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Maria Kijek (12 greg.) 

Sobota: 15.10.2011 r. 

18.00 + Maria Kijek (13 greg.) 

Niedziela: 16.10.2011 r. 

8.00 + Helena, Czesław, Józefa, Marian 

9.30 + Maria Kijek (14 greg.) 

11.00 Msza św. dziękczynna w intencji darczyńców i ofiarodawców wspoma-
gających parafialny Caritas. 

12.30 O Boże błogosławieństwo dla Lucyny i Stanisława z okazji 30 rocznicy 
ślubu i o dary Ducha Świętego dla dzieci 

19.00 + Anna Gulińska (17 rocz. śm.) 
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List Apostolski ROSARIUM VIRGINIS MARIAE Ojca Świętego Jana 

Pawła II do biskupów duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym. 

Różaniec « streszczeniem Ewangelii » 

18. W kontemplację oblicza Chrystusa nie można wejść inaczej, jak słuchając 

w Duchu Świętym głosu Ojca, bo « nikt nie zna Syna, tylko Ojciec » (Mt 11, 

27). W okolicach Cezarei Filipowej, wobec wyznania Piotra, Jezus wyraźnie 
określa, gdzie jest źródło tej tak jasnej intuicji co do Jego tożsamości: « Nie 

objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie » (Mt 16, 

17). Konieczne jest zatem objawienie dane z wysoka. By je móc przyjąć, 
trzeba przybrać postawę słuchania: « Tylko doświadczenie milczenia i modli-

twy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się 

bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy ». 

Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej stosowa-

nej do kontemplowania oblicza Chrystusa. Tak opisał go Papież Paweł VI: « 
Różaniec, ponieważ opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, 

do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która 

w pełni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem jego charakterystyczny 
element, mianowicie litanijne powtarzanie pozdrowienia anielskiego 

'Zdrowaś Maryjo', przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do któ-

rego - jako do ostatecznego kresu - odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowie-

nie matki Chrzciciela: 'Błogosławiony owoc żywota Twojego' (Łk 1, 42). Co 
więcej, powtarzanie słów 'Zdrowaś Maryjo' jest jakby kanwą, na której roz-

wija się kontemplacja tajemnic. Chrystus bowiem wskazywany w każdym 

pozdrowieniu anielskim jest tym samym Chrystusem, którego kolejno wypo-

wiadane tajemnice ukazują jako Syna Bożego i jako Syna Dziewicy ». 
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Liturgia słowa - XXVIII niedziela zwykła 

I czytanie (Iz 25,6-10a) Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na 

tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejsze-

go mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, za-
puszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie 

narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego 

oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.  

I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, które muśmy zaufali, że nas 
wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy 

z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Moab zaś 

będzie rozdeptany u siebie, jak się depcze słomę na gnojowisku.  

II czytanie (Flp 4,12-14,19-20) Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. 
Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód 

cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który 

mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim 

ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystu-
sie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wie-

ki wieków! Amen.  

Ewangelia (Mt 22,1-14) Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów 

i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wypra-
wił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszo-

nych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne 

sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją 
ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na 

ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swe-

go kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. 

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych 
zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wpraw-

dzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne 

drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli 
na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala 

zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadni-

kom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do 

niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on 
oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go 

na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu 

jest powołanych, lecz mało wybranych.  
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Ogłoszenia duszpasterskie—09.10.2011 r. 

1. Przeżywam dzisiaj kolejny Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – 
człowiek modlitwy”. Po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszki na sty-

pendia dla uzdolnionej młodzieży. Za wszelką pomoc Bóg zapłać. 

2. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie po Mszy 

Świętej wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830.  

3. W niedzielę 16 października o godz. 1100 zapraszamy na Msz św. wszyst-

kich darczyńców i ofiarodawców, którzy wspomagają dzieło charytatywne 
prowadzone w naszej parafii. W ich intencji sprawowana będzie Msza św. 

Tego dnia zbierane będą po Mszach św. datki do puszki na pomoc dla ubo-

gich. 

4. Spotkania formacyjne: Klasa I gimnazjum – 11 października (wtorek), 
godz. 1900 w domu parafialnym; Klasa II gimnazjum – 10 października 

(poniedziałek), godz. 1800 w kościele; Klasa III gimnazjum – 13 października 

(czwartek), godz. 1830 w domu parafialnym. 

5. Wszystkie dzieci chętne uczestniczyć w zajęciach plastycznych zaprasza-

my w każdą sobotę o godz. 1100 do domu parafialnego, a dzieci chętne do 

udziału w scholii zapraszamy na próbę w niedzielę o godz. 1130 również do 

domu parafialnego. 

6. Taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwestycję parafial-

ne. W najbliższym czasie wykonane zostaną w stropie kościoła otwory do 

wentylacji grawitacyjnej. Za wszelkie ofiary i pomoc dziękujemy. W szcze-
gólności za pomoc w zakupieniu materiałów budowlanych niezbędnych do 

zaadoptowania piwnicy domu parafialnego na garaż. 

7. Troska o powołania kapłańskie i zakonne jest jednym z głównych zadań, 
jakie stawia przed duchownymi i wiernymi Kościół. Wyraża się ona m.in.  

w modlitwie o powołania, ale także w pomocy w utrzymaniu lokalnego semi-

narium. Nasza parafia, tak jak i inne parafie naszej diecezji, zobowiązana jest 

do finansowego wsparcia Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Szczecinie. Na ławkach wyłożone są koperty, które można zabrać do 

domu i jeśli ktoś uzna za słuszne i chciałby wesprzeć szczecińskie semina-

rium to można złożyć w nich ofiarę i zwrócić w kolejną niedzielę podczas 
zbierania tacy. Za wszelką pomoc i troskę o powołania już teraz serdecznie 

dziękujemy. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


