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INTENCJE MSZALNE - XXXII niedziela zwykła 

 

 

Niedziela: 06.11.2011 r. 

8.00 + Wanda Strzelecka 

9.30 + Bogdan Jóźwiak (6 greg.)  

11.00 + Antonii (15 rocz. śm.), Genowefa, Elżbieta, Zofia 

12.30 + Sylwester 

19.00 za parafian 

Poniedziałek: 07.11.2011 r. 

18.00 + Bogdan Jóźwiak (7 greg.)  

Wtorek: 08.11.2011 r. 

18.00 1) + Bogdan Jóźwiak (8 greg.) 

2) za parafian 

Środa: 09.11.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 1) intencje nowennowe 

2) + Bogdan Jóźwiak (9 greg.)  

Czwartek: 10.11.2011 r. 

18.00 + Bogdan Jóźwiak (10 greg.)  

Piątek: 11.11.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Bogdan Jóźwiak (11 greg.)  

Sobota: 12.11.2011 r. 

18.00 + Bogdan Jóźwiak (12 greg.) 

Niedziela: 13.11.2011 r. 

8.00  

9.30 + Bogdan Jóźwiak (13 greg.) 

11.00  

12.30  

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Co to są Msze św. gregoriańskie? 

 Wywodzą swoją nazwę od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (540-604). Są 
związane z wydarzeniem, które miało miejsce z jego inspiracji. Grzegorz przed swoim 
wyborem na papieża był przełożonym założonego przez siebie w 575 roku klasztoru na 
wzgórzu Celio w Rzymie. W IV Księdze Dialogów Grzegorz stwierdza, że ofiara Mszy 
św. pomaga osobom potrzebującym oczyszczenia po śmierci i jako przykład podaje do-
świadczenie z życia swojego klasztoru. Po śmierci jednego z mnichów imieniem Justus, 
w jego celi znaleziono trzy złote monety, których posiadanie sprzeciwiało się regule życia 
zakonnego, przewidującej wspólne korzystanie z dóbr materialnych. Grzegorz, aby po-
móc zmarłemu oczyścić się po śmierci z powyższego grzechu, polecił odprawienie za 
niego 30 Mszy św. - każdego dnia jednej. Po 30 dniach zmarły Justus ukazał się w nocy 
jednemu z braci, Kopiozjuszowi, mówiąc, że został uwolniony od wszelkiej kary. Kopio-
zjusz nic nie wiedział o odprawianych Mszach św. i gdy później ujawnił treść swojego 
widzenia, pozostali współbracia doszli do wniosku, że nastąpiło ono w 30 dniu, kiedy 
odprawiano Msze św. za Justusa. Uznano to za znak, że Msze św. odniosły oczekiwany 
skutek. Pod wpływem autorytetu papieża Grzegorza zwyczaj odprawiania 30 Mszy św. za 
osobę zmarłą zyskiwał swoje miejsce w praktyce religijnej Kościoła. 

 Jeżeli chodzi o znaczenie Mszy greg. nie istnieje żadna oficjalna doktryna Kościo-
ła związana z nimi. Powinny one być traktowane jako Msze św. za zmarłych. Zwyczaj 
ofiarowania Mszy św. za zmarłych jest tradycją przedgregoriańską, która została potwier-
dzona oficjalnie przez Sobór Trydencki jako najbardziej skuteczny sposób modlitwy za 
osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci. Kościół jest przekonany o nieskończo-
nej wartości Mszy św., wypływającej z zasług Chrystusa. Znaczenie to dotyczy nie tylko 
samych uczestników Mszy św., ale także osób lub spraw, w intencji których jest ona od-
prawiana przez kapłana. Zwyczaj odprawiania Mszy greg. znalazł swoje potwierdzenie 
przez Stolicę Apostolską dopiero w XIX w. i to wyłącznie jako pobożna praktyka wier-
nych, oparta na ich przeświadczeniu, które nie jest sprzeczne z nauką Kościoła. Podobnie 
jak pozostałe intencje mszalne ofiarowane za osoby zmarłe, są one prośbą o uwolnienie 
zmarłego od konsekwencji grzechu. Człowiek może zawsze prosić, ale tym, który wysłu-
chuje próśb jest Bóg. Ostateczną wartość podobnych Mszy św. zna tylko Bóg. 

 Istnieją także szczegółowe regulacje kościelne dotyczące Mszy greg. Określają 
one liczbę Mszy św. na 30 odprawianych w trybie ciągłym dzień po dniu. Wyjątkami od 
tej reguły mogą być nieprzewidziane przeszkody, takie jak np. choroba kapłana. W takich 
wypadkach cykl Mszy greg. zachowuje wartość, jaką Kościół z nimi łączy. W wypadku 
podobnych przeszkód cały cykl przesuwa się o ilość dni, których brakuje do pełnej liczby 
30. Ponadto określa się jednoznacznie, że Msze greg. mogą być odprawiane za jednego 
tylko zmarłego. Nie jest konieczne, aby Msze greg. były odprawiane przez tego samego 
kapłana lub w tym samym kościele. Ważna jest ciągłość dni. Dwie Msze greg. tego same-
go cyklu nie mogą zostać odprawione jednego dnia. 

Numer: 10/2011  
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Liturgia słowa  - XXXII Niedziela Zwykła 

 

I czytanie (Mdr 6,12-16) Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: 
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają, 

uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. 

Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem sie-
dzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać - to szczyt roztropności, a kto z jej 

powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie: sama bowiem obchodzi i szuka 

tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na drogach i wychodzi na-

przeciw wszystkim ich zamysłom.  

II czytanie (1 Tes 4,13-18) Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewie-
dzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, któ-

rzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł  

i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowa-
dzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, 

pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. 

Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk 
trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi  

i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki na-

przeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie 

się pocieszajcie tymi słowami!  

Ewangelia (Mt 25,1-13) Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesię-
ciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 

Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły 

lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały 
również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem 

wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, 

wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzy-

ły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej 
oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam,  

i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy 

one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim 
na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe pan-

ny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, 

powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani go-

dziny.  
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Ogłoszenia duszpasterskie—06.11.2011 r. 

1. „Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia co do 

duszy. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli. Modlitwa za 
zmarłych tzw. „wypominki” w listopadzie w naszym kościele będą w dni powszednie po 

Mszy Świętej wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. Karty wypominkowe wyłożone są 
przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy do wspólnej modlitwy za zmarłych członków rodzi-

ny, przyjaciół, znajomych. 

2. W listopadzie – miesiącu refleksji i zadumy nad życiem i śmiercią zachęcamy do ofia-

rowania za drogich nam zmarłych Mszy św. Magisterium Kościoła naucza, że ofiara 
Mszy św. jest najbardziej skutecznym sposobem modlitwy za osoby, które potrzebują 

oczyszczenia po śmierci. Kościół jest przekonany o nieskończonej wartości Mszy św., 
wypływającej z zasług Chrystusa. Znaczenie to dotyczy nie tylko samych uczestników 

Mszy św., ale także osób lub spraw, w intencji których jest ona odprawiana przez kapła-

na. Korzystajmy z tego wielkiego daru. 

3. Trwają w naszej parafii, do piątku, „Misje u stóp Krzyża”. Są to dni medytacji, zamy-
ślenia i czuwania zarówno całych parafii, jak również osób indywidualnych, trwających u 

stóp Krzyża – kopi najstarszego zachowanego na Pomorzu Zachodnim Krzyża Ottonowe-
go z konkatedry w Kamieniu Pomorskim oraz przy Relikwiach Drzewa Krzyża Świętego 

w Relikwiarzu z Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej w 
kaplicy Brzozdowieckiej w konkatedrze w Kamieniu Pomorskim. Zapraszamy do czuwa-

nia, modlitwy w cieniu Krzyża. Szczegółowy plan misji jest na stronie internetowej. 

4. 11 listopada w Święto Niepodległości Msza św. w naszym kościele o godz. 1800. 

5. Zmiana tajemnic Różańca Świętego dzisiaj po Mszy św. o godz. 930. Natomiast po 
wszystkich Mszach św. niedzielnych zbierane są do puszki datki na obiady dla potrzebu-

jących dzieci z naszej parafii. 

6. Spotkania formacyjne: Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. – 7 listopada 

(poniedziałek), godz. 1830 w domu parafialnym; III klasa gimnazjum – 10 listopada 
(czwartek), godz. 1830 w domu parafialnym; Zbiórka kandydatów na ministranta – 13 

listopada (sobota), godz. 1000 w domu parafialnym; Zbiórka ministrantów – 13 listopada 

(sobota), godz. 1100 w domu parafialnym. 

7. Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się do I Komunii 

Świętej w przyszła niedzielę na Mszy Świętej o 1230. 

8. Za tydzień, taca z niedzieli przeznaczona jest na parafialne cele inwestycyjne. Dziękuję 

za wszelkie dotychczasowe wsparcie modlitewne i finansowe. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W obecnym biuletynie parafialnym „Okno” 

znajdziemy m.in. odpowiedź na pytanie „Co to jest Msza św. gregoriańska?” 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 
Proboszcz 

 

http://www.diecezja.szczecin.pl/historia/aktualnosci/Kopia-najstarszego-pomorskiego-krzyza-z-XIII-w-powedruje-po-parafiach_989
http://www.diecezja.szczecin.pl/historia/aktualnosci/Kopia-najstarszego-pomorskiego-krzyza-z-XIII-w-powedruje-po-parafiach_989

