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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 25.01.2015 r. 

8.00 Aby Szczecin został powierzony Jezusowi Chrystusowi 

9.30 + Irena, Adolf, Henryk 

11.00 Msza św. gregoriańska za śp. Jerzego Grączewskiego (1 greg.) 

12.30 O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. dla Dawida z okazji uro-

dzin 

19.00 + Wacław (17 rocz. śm.), Józef 

Poniedziałek: 26.01.2015 r.  

18.00 + Jerzy Grączewski (2 greg.) 

Wtorek: 27.01.2015 r.  

18.00 + Jerzy Grączewski (3 greg.) 

Środa: 28.01.2015 r.  

18.00 + Jerzy Grączewski (4 greg.) 

Czwartek: 29.01.2015 r.   

18.00 1) + Halina Mosakowska (30 dni po pogrzebie) 

2) + Jerzy Grączewski ( 5. greg.) 

Piątek: 30.01.2015 r.  

18.00 + Jerzy Grączewski (6 greg.) 

Sobota: 31.01.2015 r.  

81.00 + Jerzy Grączewski (7 greg.) 

Niedziela: 25.01.2015 r.  

8.00  

9.30 1) + Barbara, Jerzy Karpowicz (10 rocz. śm.) 

2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marii 

11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i pomyślność w życiu dla Pawła z 

okazji urodzin 

12.30 + Jerzy Grączewski (8 greg.) 

19.00 +  Janina Tyszkiewicz (3 rocz. śm.), zmarli z rodziny 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 04/2015  

 

 

Święty Tomasz z Akwinu 

Akwinata, bo tak zwano św. Tomasza z Akwi-
nu, wsławił się szczególnie niewinnością ży-
cia oraz wiernością w zachowywaniu obser-
wancji zakonnych. Właściwe Zakonowi zada-
nie, jakim jest służba Słowu Bożemu w do-
browolnym ubóstwie, znalazło u niego wyraz 
w długoletniej pracy teologicznej: w gorli-
wym poszukiwaniu prawdy, którą należy nie-
ustannie kontemplować i przekazywać innym. 
Dlatego wszystkie swoje zdolności oddał wy-
łącznie na służbę prawdy. Sam starał się ją 
posiąść, skądkolwiek by pochodziła, i ogrom-
nie pragnął dzielić się nią z innymi. Odzna-
czał się pokorą oraz szlachetnym sposobem 
bycia. Kaznodzieja, poeta, ale przede wszyst-
kim wielki myśliciel, człowiek niezwykłej 
wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej wiel-
ką świętością. Powiedziano o nim, że "między uczonymi był największym świę-
tym, a między świętymi największym uczonym". W swej skromności kilkakrot-
nie odmawiał propozycji zostania biskupem. Stworzył zwarty system nauki filo-
zoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na 
ukierunkowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św. To-
masza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wie-
lu zajęć mógł napisać dziesiątki tomów. Wyróżniał się umysłem nie tylko anali-
tycznym, ale także syntetycznym. On jedyny odważył się dać panoramę całej 
nauki filozofii i teologii katolickiej w systemie zdumiewająco zwartym. Do naj-
ważniejszych jego dzieł należą: Summa contra gentiles, czyli apologia wiary 
przeciwko poganom, Kwestie dysputowane, Komentarz do "Sentencji" Piotra 
Lombarda,Summa teologiczna i komentarze do niektórych ksiąg Pisma święte-
go. Szczególną czcią Tomasz otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzy-
żu i w tajemnicy Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza i 
mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. znany hymn Zbliżam się w poko-
rze. Płonął synowską miłością do Najświętszej Maryi Panny.  
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Liturgia słowa –  III niedziela zwykła 

 

I czytanie (Jon 3,1-5.10) Pan przemówił do Jonasza po raz drugi 

tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej 

upomnienie, które Ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, 

jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na 

trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień dro-

gi i wołał, i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zbu-

rzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli 

się w wory od największego do najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny 

ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się 

Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał 

jej.  

 

II czytanie (1 Kor 7,29-31) Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba 

więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, 

którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby 

się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, 

którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Prze-

mija bowiem postać tego świata.  

 

Ewangelia (Mk 1,14-20) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł 

do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bli-

skie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 

Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 

rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się 

staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za 

Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, 

którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni 

zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i 

poszli za Nim.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 25.01.2015 r. 
 

1. Zakończyła się w naszej parafii wizyta duszpasterska. Dziękujemy za 

wspólną modlitwę i serdeczne przyjęcie oraz za ofiary składane na potrzeby 

wspólnoty parafialnej. 

2. Z poniedziałkiem powracamy do stałego porządku odprawiania Mszy św.  

i nabożeństw. W dzień powszedni zapraszamy na Msze św. o godz. 1800 oraz 

na: Nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wie-

czorną; Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą 

św. wieczorną; adorację Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do 

Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Bole-

ści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. Możliwość spowiedzi  

w tygodniu pół godziny przed Mszą św. 

3. Spotkania formacyjne: schola muzyczna w piątek 30 lutego po Mszy św.  

w kościele; zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 01 lutego po Mszy 

św. o godz. 930. 

4. Biuro parafialne jest czynne środę od godz. 1900 do 2000. 

5. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest 

modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu 

nasze rodziny, nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich 

nam zmarłych o dar życia wiecznego. 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik 

„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn para-

fialny „Okno”, w którym znajdziemy m.in. czytania na bieżącą niedzielę, 

ogłoszenia duszpasterskie czy intencje na najbliższy tydzień. 

7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jadwigę Danutę Bajena-Tamas i Bogda-

na Kirejszys. Niech spoczywają w pokoju. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Proboszcz 


