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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 02.10.2016 r.  

8.00  

9.30 + Stanisğawa Rosiak (2 greg.) 

11.00 + Krystyna, Jan Pospychağa i zmarli z rodz. 

12.30 Za parafian 

19.00 + Lucjan Dulňba (30 dni po pogrzebie) 

Poniedziağek: 03.10.2016 r. - NaboŨeŒstwo do Ŝw. Ojca Pio 

18.00 1) + Sylwester 
2) + Stanisğawa Rosiak (3 greg.) 

Wtorek: 04.10.2016 r. 

18.00 1) + Stanisğawa Rosiak (4 greg.) 
2) Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali siň zaw-

sze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki - I R·Ũa 
ŧywego R·ŨaŒca 

środa: 05.10.2016 r. - Nowenna do MB NieustajŃcej Pomocy 

18.00 + Stanisğawa Rosiak (5 greg.) 

Czwartek: 06.10.2016 r.  

18.00 + Stanisğawa Rosiak (6 greg.) 

PiŃtek: 07.10.2016 r. - Koronka do Miğosierdzia BoŨego 

18.00 + Stanisğawa Rosiak (7 greg.) 

Sobota: 08.10.2016 r. - R·Ũaniec Siedmiu BoleŜci NMP 

18.00 + Stanisğawa Rosiak (8 greg.) 

Niedziela: 09.10.2016 r.  

8.00 + Krzysztof (1 rocz. Ŝm.) 

9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieğ przez niech prowa-
dzonych. 

11.00 + Bronisğawa, Ryszard, Andrzej Tomankiewicz 

12.30 W intencji Kajetana i Michağa z proŜbŃ o bğogosğawieŒstwo BoŨe dla 
nich i ich rodzic·w. 

19.00 + Stanisğawa Rosiak (9 greg.) 

www.bolesna.szczecin.pl  

Twitter: @BolesnaSzczecin  
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Numer: 27/2016  

Katechez przygotowujŃcych do sakrament·w 2016/17 

I Komunia świňta - 28 maja 2017 r. 

Spotkania ï I i III poniedziağek miesiŃca, godz. 18.30 w domu parafialnym. 

Osoba prowadzŃca ï katechetka Teresa Nalepa. 

Kontakt, tel.: 509740172 

Terminy spotkaŒ:  

2016 r.: 03 i 17 paŦdziernik,07 i 21 listopad, 05 

i 19 grudzieŒ. 

2017 r.: styczeŒ: spotkaŒ nie ma; 06 luty, 06 i 

20 marzec, 03 kwiecieŒ, maj: przygotowanie 

bezpoŜrednie. Dokğadny terminarz zostanie 

podany w p·Ŧniejszym czasie. 

Bierzmowanie 

I rok przygotowania. Spotkania ï IV 

poniedziağek miesiŃca, godz. 18.30  

w domu parafialnym. Osoba prowadzŃca 

ï Teresa Nalepa. Kontakt, tel.: 509-

740172 

 Terminy spotkaŒ: 2016 r.: 24 paŦdzier-

nik, 28 listopad, grudzieŒ: spotkania nie 

ma. 2017 r.: styczeŒ: spotkania nie ma, 

27 luty, 27 marzec, 24 kwiecieŒ, 22 maj  

II rok przygotowania. Spotkania ï I Ŝroda miesiŃca, godz. 18.30 w domu para-

fialnym. Osoba prowadzŃca ï ElŨbieta Filcek. Kontakt, tel.: 607983116 

Terminy spotkaŒ: 2016 r.: paŦdziernik: spotkania nie ma, 02 listopad, 07 gru-

dzieŒ. 2017 r.: styczeŒ i luty: spotkania nie ma, 01 marzec, 05 kwiecieŒ, maj: 

spotkania nie ma, 07 czerwiec. 

III rok przygotowania. Spotkania ï II poniedziağek miesiŃca, godz. 18.30 w 

domu parafialnym. Osoba prowadzŃca ï Teresa Nalepa. Kontakt, tel.: 509-

740172 .  

Terminy spotkaŒ: 2016 r.: 10 paŦdziernik, 14 listopad, 12 grudzieŒ. 2017 r.: 

styczeŒ i luty : spotkania nie ma, 13 marzec, 10 kwiecieŒ, 08 maj,  
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Liturgia sğowa - 27 niedziela zwykğa 

I czytanie: (Ha 1,2-3;2,2-4) DokŃdŨe, Panie, wzywaĺ Ciň bňdň, a Ty 

nie wysğuchujesz? Woğaĺ bňdň ku Tobie: Krzywda (mi siň dzieje)!  

- a Ty nie pomagasz? Czemu kaŨesz mi patrzeĺ na nieprawoŜĺ i na 

zğo spoglŃdasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mnŃ, powsta-

jŃ spory, wybuchajŃ waŜnie. I odpowiedziağ Pan tymi sğowami: Za-

pisz widzenie, na tablicach wyryj, by moŨna byğo ğatwo je odczytaĺ. 

Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypeğnienie jego niechybnie 

nastŃpi; a jeŜli siň op·Ŧnia, ty go oczekuj, bo w kr·tkim czasie przyj-

dzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a spra-

wiedliwy Ũyĺ bňdzie dziňki swej wiernoŜci.  

II czytanie: (2 Tm 1,6-8.13-14) Przypominam ci, abyŜ rozpaliğ na 

nowo charyzmat BoŨy, kt·ry jest w tobie przez wğoŨenie moich rŃk. 

Albowiem nie dağ nam B·g ducha bojaŦni, ale mocy  

i miğoŜci, i trzeŦwego myŜlenia. Nie wstydŦ siň zatem Ŝwiadectwa 

Pana naszego ani mnie, Jego wiňŦnia, lecz weŦ udziağ  

w trudach i przeciwnoŜciach znoszonych dla Ewangelii wedğug mocy 

Boga! Zdrowe zasady, kt·reŜ posğyszağ ode mnie, miej za wzorzec  

w wierze i miğoŜci w Chrystusie Jezusie! Dobrego depozytu strzeŨ  

z pomocŃ Ducha świňtego, kt·ry w nas mieszka.  

Ewangelia: (Ğk 17,5-10) Apostoğowie prosili Pana: Przymn·Ũ nam 

wiary. Pan rzekğ: GdybyŜcie mieli wiarň jak ziarnko gorczycy, po-

wiedzielibyŜcie tej morwie: Wyrwij siň z korzeniem  

i przesadŦ siň w morze, a byğaby wam posğuszna. Kto z was, majŃc 

sğugň, kt·ry orze lub pasie, powie mu, gdy on wr·ci z pola: P·jdŦ  

i siŃdŦ do stoğu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzň, 

przepasz siň i usğuguj mi, aŨ zjem i napijň siň,  

a potem ty bňdziesz jadğ i piğ? Czy dziňkuje sğudze za to, Ũe wykonağ 

to, co mu polecono? Tak m·wcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co 

wam polecono: Sğudzy nieuŨyteczni jesteŜmy; wykonaliŜmy to, co 

powinniŜmy wykonaĺ.  

 

Intencje modlitewne ŧywego R·ŨaŒca na paŦdziernik: 

I - Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali siň zawsze 

szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki. (Msza Ŝw. 04.10) 

II - O rozw·j kultu maryjnego (Msza Ŝw. 11.10) 

III - O powoğania kapğaŒskie, zakonne i misyjne  (Msza Ŝw. 18.10) 
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Ogğoszenia duszpasterskie - 02.010.2016 r. 
1. W paŦdzierniku zapraszamy na naboŨeŒstwo r·ŨaŒcowe codziennie po Mszy Ŝw. 

wieczornej, a w niedzielň o godz. 1830. W spos·b szczeg·lny zapraszamy na r·Ũa-

niec w piŃtek, kt·ry odmawiany jest przy figurze Matki BoŨej na placu koŜcielnym. 

RozwaŨania prowadzŃ czğonkowie ŧywego R·ŨaŒca, Koğa Przyjaci·ğ Radia Maryja 

i Matki w Modlitwie. Natomiast w sobotň odmawiaĺ bňdziemy R·Ũaniec Siedmiu 

BoleŜci NajŜwiňtszej Maryi Panny. Zachňcamy do udziağu w nich i do wsp·lnej mo-

dlitwy. 

2. NaboŨeŒstwa w naszym koŜciele: NaboŨeŒstwo do Ŝw. Ojca Pio w poniedziağek 

przed MszŃ Ŝw.; Nowenna do Matki BoŨej NieustajŃcej Pomocy w Ŝrodň przed 

MszŃ Ŝw.;  Adoracja NajŜwiňtszego Sakramentu zakoŒczona KoronkŃ do Miğosier-

dzia BoŨego w piŃtek od godz. 1700 do 1800;  R·Ũaniec Siedmiu BoleŜci NajŜwiňt-

szej Maryi Panny w sobotň po Mszy Ŝw. 

3. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic ŧywego R·ŨaŒca dzisiaj po Mszy Ŝw.  

o godz. 930; dzieci przygotowujŃce siň do I Komunii świňtej, poniedziağek 03 paŦ-

dziernika o godz. 1830 w koŜciele; Koğo Przyjaci·ğ Radia Maryja, czwartek 3 paŦ-

dziernika o godz. 1830 w domu parafialnym; Matki w Modlitwie , piŃtek 4 paŦdzier-

nika po Mszy Ŝw. w domu parafialnym; zbi·rka ministrant·w i kandydat·w na mini-

strant·w, sobota 8 paŦdziernika o godz. 1030. Chğopcy, kt·rzy pragnŃ zostaĺ mini-

strantami, mogŃ jeszcze zapisaĺ siň po Mszy Ŝw. w zakrystii koŜcioğa; koğo plastycz-

ne, sobota 8 paŦdziernika o godz. 1100; dzieci przygotowujŃce siň do I Komunii 

świňtej majŃ pr·bň Ŝpiewu kaŨdej niedzieli 15 min przed MszŃ Ŝwiňta dzieciňcŃ. 

4. Cağoroczny harmonogram spotkaŒ przygotowujŃcych do sakramentu I Komunii 

świňtej i Bierzmowania umieszczony jest na parafialnej stronie internetowej  

i w obecnym numerze biuletynu parafialnego ĂOknoò. 

5. PoŜwiňcenie r·ŨaŒc·w dla dzieci przygotowujŃcych siň do I Komunii świňtej,  

w niedzielň 9 paŦdziernika na Mszy Ŝw. o godz. 1230. 

6. Na ğawkach wyğoŨone sŃ koperty, kt·re moŨna zabraĺ do domu i jeŜli ktoŜ uzna za 

sğuszne i chciağby wesprzeĺ szczeciŒskie seminarium to moŨna zğoŨyĺ w nich ofiarň  

i zwr·ciĺ w kolejnŃ niedzielň podczas zbierania tacy. Za wszelkŃ pomoc i troskň  

o powoğania serdecznie dziňkujň. 

7. Dzisiejszej niedzieli na placu przed koŜcioğem zbierane sŃ datki na obiady dla naj-

bardziej potrzebujŃcych dzieci z naszej parafii. Za tydzieŒ, w drugŃ niedzielň miesiŃ-

ca ofiary zğoŨone na tacň podczas Mszy Ŝw. przeznaczone zostanŃ na cele inwesty-

cyjne. TakŨe w ramach obchodzonego Dnia Papieskiego zbierane bňdŃ datki do 

puszki na rzecz Fundacji ĂDzieğo Nowego TysiŃcleciaò. Dziňkujň za wsparcie mate-

rialne. 

8. Zachňcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik 

ĂNiedzielaò, ĂGoŜĺ Niedzielnyò,  ĂLôOsservatore Romanoò, ĂMağy GoŜĺ Niedzielnyò 

i biuletyn parafialny ĂOknoò. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom Ũyczymy bğogosğawieŒstwa BoŨego i opieki 

Matki BoŨej NieustajŃcej Pomocy.  

Proboszcz 


