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INTENCJE MSZALNE — XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

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.) 

Poniedziałek: 17.10.2011 r. 

18.00 1) + Maria Kijek (15 greg.) 

2) Za parafian 

Wtorek: 18.10.2011 r. 

18.00 + Maria Kijek (16 greg.) 

Środa: 19.10.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 1) intencje nowennowe 

2) + Maria Kijek (17 greg.) 

Czwartek: 20.10.2011 r. 

18.00 + Maria Kijek (18 greg.) 

Piątek: 21.10.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Maria Kijek (19 greg.) 

Sobota: 22.10.2011 r. 

18.00 + Maria Kijek (20 greg.) 

Niedziela: 23.10.2011 r. 

8.00 + Jan, Wiesław, Mirosław, Ryszard 

9.30 + Maria Kijek (21 greg.) 

11.00 za parafian 

12.30 + Henryk Derkacz (21 rocz. śm.) 

19.00  + Janina Burnejko (30 dni po pogrzebie) 
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Działalność Parafialnego Zespołu Caritas 

 W parafii od lat istnieje i działa parafialny zespół Caritas który wspomaga osoby po-
trzebujące w naszej wspólnocie oraz aktywnie uczestniczy w akcjach Caritas Diecezjalnego. 
Przy okazji obchodzenia „Tygodnia Miłosierdzia” w Kościele chcielibyśmy przybliżyć, poka-
zać nasze i Wasze działania. Podkreślamy Wasze ponieważ bez wsparcia parafian działalność 

zespołu nie miałaby miejsca. 

 Przed Bożym Narodzeniem prowadziliśmy sprzedaż świec i kart. Zebrane pieniądze 
zostały odprowadzone do Caritas w ilości 1500zł, pozostało 870zł, środki te oraz dary które 
przynieśli parafianie pozwoliły na zrobienie 22 paczek dla naszych potrzebujących parafian. 
Zebrane słodycze i zabawki przekazaliśmy do Domu Dziecka a nadwyżką artykułów wspomo-
gliśmy również działalność Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty. Z okazji Dnia 
Chorego po Mszy św. wraz z Ks. Proboszczem zorganizowaliśmy spotkanie z poczęstunkiem 
dla chorych i ich opiekunów. Wielkanocna akcja Caritas jest co roku bardzo bogata, sprzedaje-
my świece, palmy, baranki, karty, chlebki wielkanocne. Przed ubiegłymi Świętami Wielkanoc-

nymi z produktów jakie parafianie złożyli do kosza w Kościele zrobiliśmy i rozdaliśmy 24 
paczki dla potrzebujących a nadwyżkami w postaci żywności i środków czystości wspomogli-
śmy ponownie podopiecznych Sióstr „Kalkucianek”. W okresie Wielkiego Postu dzieci zbiera-
ły pieniądze do skarbonek jako „Jałmużnę Wielkopostną”, zgromadziły 104 zł. Kolejną kwestą 
przeprowadzaną corocznie w czerwcu jest zbiórka datków na kolonie dla dzieci, podczas ostat-
niej zebraliśmy 357 zł. W związku z trzęsieniem ziemi w Japonii została przeprowadzona 
kwesta, zebraliśmy 906 zł a w odpowiedzi na akcję „Pomoc głodującej Afryce” przekazaliśmy 
990 zł. Nowością był udział naszych Parafian w przygotowaniu wyprawek dla uczniów z bied-

nych rodzin. Darczyńcy wypełnili 40 plecaków artykułami szkolnymi, plecaki przekazaliśmy 

do Caritas Diecezjalnego który był koordynatorem akcji. 

 Pisząc o działalności charytatywnej parafii chcielibyśmy złożyć szczególne podzięko-
wania za dostarczanie od lat pieczywa dla potrzebujących. Dzięki hojności Darczyńcy w sobo-
ty o godz. 15.00  jest wydawany chleb. Dziękujemy również naszym Parafianom którzy poma-
gają w nauce i aktywnie uczestniczą w życiu dzieci z Domu Dziecka. Dziękujemy za Ich 

wsparcie. 

 Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać oraz zapraszamy do pracy w 

Caritas. Obecnie w PZ Caritas zaangażowane są Zofia Misztak, Mirosława Doroń, Maryla 

Miokt, Anna Łucyk, Małgorzata Sobczak i Beata Opoka  

Parafialny Zespół Caritas i Proboszcz. 

Numer: 7/2011  
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Liturgia słowa - XXIX niedziela zwykła 

 

I czytanie (Iz 45,1.4-6) To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja 

mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i kró-

lom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się 

bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego 

wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, cho-

ciaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie 

ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano 

od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja 

jestem Pan, i nie ma innego.  

II czytanie (1 Tes 1,1-5b) Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła 

Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i 

pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o 

was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Oj-

cem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą 

nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez 

Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii 

wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i 

przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, 

jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.  

Ewangelia (Mt 22,15-21) Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, 

jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych 

uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Na-

uczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie 

nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę 

ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić poda-

tek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Cze-

mu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę po-

datkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i 

napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie 

więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Bo-

ga.  
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Ogłoszenia duszpasterskie—16.10.2011 r. 

 

1. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w dni powszednie po Mszy Świę-

tej wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. Nowenna do Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy w środę o godz. 1800 przed Mszą Świętą. Koronka do Miłosier-

dzia Bożego w piątek przed Mszą Świętą wieczorną. 

2. Spotkania formacyjne: dzieci pierwszokomunijne – 17 października 

(poniedziałek), godz. 1830; Krąg Biblijny – 19 października (środa), godz. 

1900 

3. W ostatnią niedzielę podczas kwesty na stypendia fundowane przez Funda-

cję „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zebrano 1084 zł. Na inwestycję parafialne 

1800 zł. Bóg zapłać. 

4. Parafialny Zespół Caritas przeprowadza dzisiaj kwestę przykościelną do 

puszek. Zebrane datki wesprą dzieła prowadzone przez Caritas. 

5. 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. Zachęcamy do wsparcia Arcybiskupiego Wyższego Seminarium 

Duchownego w Szczecinie. Jeżeli ktoś uzna za słuszne i chciałby wesprzeć 
szczecińskie seminarium to można nadal złożyć ofiarę do wyłożonych koper 

i zwrócić w kolejną niedzielę podczas zbierania tacy. Za wszelką pomoc i 

troskę o powołania już teraz serdecznie dziękujemy. 
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, 

„Miłujcie się” oraz biuletynu parafialnego „Okno”. 

7. Dzisiaj w całym Kościele na prośbę Instytutu Statystyki Kościoła Katolic-

kiego odbywa się badanie praktyk niedzielnych w parafii. Liczona jest liczba 

wiernych i rozdanych komunii świętych. 

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

wspólnoty parafialnej oraz za wszelkie ofiary złożone na potrzeby kościoła i 

parafii.  

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i 

opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Proboszcz 


