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INTENCJE MSZALNE — XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Niedziela: 04.09.2011 r. 

8.00 

9.30 

11.00 

12.30 

19.00 

+ Bogdan Jóźwiak - intencja od Michał z Rodziną z Kocanowa 

+ z  rodziny Klusów : Karolina, Władysław, Józef 

+ Roman Szot (12 rocz. śm.) - intencja od żony 

+ Adam Fornal (2 rocz. śm.) 

+ Krzysztof Miklaszewski ( 3 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 05.09.2011 r. 

19.00  

Wtorek: 06.09.2011 r. 

19.00  

Środa: 07.09.2011 r. 

19.00 1) intencje nowennowe 

2) O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety  z okazji urodzin 

Czwartek: 08.09.2011 r. 

19.00 + Irena Klimas (6 rocz. śm.); + z rodz. Wiśniewskich 

Piątek: 09.09.2011 r. 

19.00  

Sobota: 10.09.2011 r. 

16.00 

17.00 

19.00 

Msza święta ślubna 

Msza święta ślubna 

 

Niedziela: 11.09.2011 r. 

8.00 

9.30 

 

11.00 

12.30 

 

19.00 

 

O szczęśliwe rozwiązanie dla Anny oraz zdrowie i błogosławieństwo  dla nowo 
narodzonego dziecka i rodziców 

+ Edward (3 rocz. śm.) 

O Boże błogosławieństwo , łaski i opiekę MB Nieustającej Pomocy  dla Zuzanny 
z okazji 5 urodzin i Michała  z okazji 15 urodzin 

O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Jerzego z okazji 8 rocznicy ślubu. 
Łaski dla syna Michała w 5 rocznicę urodzin  

www.bolesna.szczecin.pl 

 1 

Misje to szansa odnowy Twojego życia! 
 

 Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji.  

W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat. Misje to wyjątkowy 

czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed 
Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.  

 To czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, 

których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych  
naszemu sercu. Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani 

przez Boga, że On w swej niezmierzonej miłości posłał swojego Syna,  

Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas,  
i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy na mogli na wieki z Nim przebywać  

w Jego królestwie.  

 Misje to czas nawrócenia czyli powrotu do Boga, zarówno tych osób, 

które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy  
prowadzą życie z dala od Boga. To czas wyboru Boga jako swojego Pana  

i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim. Misje to czas  

modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz  
Eucharystii.  

 Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, 

to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających 
Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, 

którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się 

przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy 

pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu. To czas 
dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może  

pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie. 

 
 Misje to czas dawania świadectwa.  

Numer: 1/2011  
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Liturgia słowa - XXIII niedziela zwykła   

I czytanie (Ez 33,7-9). To mówi Pan: Ciebie, o synu  

człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś  

słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim  

imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć - 

a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi - to 

on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za 

jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, 

by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje 

od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś 

swoją duszę. 

II czytanie (Rz 13,8-10). Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza 

wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił 

Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 

kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym  

nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie 

wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym  

wypełnieniem Prawa. 

Ewangelia (Mt 18,15-20). Jezus powiedział do swoich 

uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij 

go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli 

zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby 

na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. 

Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet  

Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!  

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, 

będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli 

dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego 

użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj  

albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. 
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Ogłoszenia duszpasterskie—04.09.2011 r. 

1. Zachęcamy do udziału w parafialnych misjach świętych, które rozpoczynamy 

dzisiejszą niedzielą, a kończymy niedzielą - 11 września. Jest to czas  

błogosławiony, czas powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się 

za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od Boga. 

Zachęcamy do oddania Bogu swojego życia i pójścia za nim. 

2. 15 września (czwartek) przeżywać będziemy wspomnienie NMP Bolesnej. 

Jest to dzień odpustu parafialnego w naszej wspólnocie. Zapraszamy na Msze 

św. odpustową połączoną z uroczystością 25-lecia naszej parafii do kościoła 

na godz. 1800. W niedzielę - 18 września, zapraszamy do wspólnej zabawy na 

festynie osowskim.  

3. W tym tygodniu ze względu na przeprowadzane misje święte, biuro parafial-

ne będzie nieczynne. Ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do 

księdza. 

4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 930 nastąpi zmiana tajemnic Żywego Różańca. 

Dzisiaj także  po Mszach św. zbierane są do puszki ofiary na obiady dla  

dzieci i młodzieży z ubogich rodzin w naszej parafii. 

5. Zbiórka ministrancka w sobotę, 10 września o godz. 1100 w domu  

parafialnym. 

6. Spotkanie pielgrzymów udających się na jubileuszową pielgrzymkę do Ziemi 

Świętej w poniedziałek, 5 września o godz. 1800 w domu parafialnym. 

7. Za tydzień w niedzielę na Mszy św. o godz. 1230 nastąpi poświęcenie  

tornistrów i przyborów szkolnych. 

8. W następną, drugą niedzielę miesiąca, taca zbierana podczas Mszy św. prze-

znaczona będzie na inwestycje parafialne. Serdecznie pragnę podziękować 

wszystkim tym którzy wspomogli parafię w zakupieniu nowego konfesjonału 

do kościoła. Szczególnie dziękuję jednej z rodzin, która w dużej mierze 

wsparła powyższe dzieło.  

9. Dziękuję bardzo za udział w akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Osoby, któ-

re zaangażowały się w powyższą akcję prosimy o odebranie w zakrystii 

imiennych podziękowań. 

10. W tym tygodniu wspólnota parafialna pożegnała śp. Bogdana Jóźwiak l. 78  

i Marię Kijek, l. 86. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. 

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


