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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 19.10.2014 r. 

8.00 za dusze w czyśćcu cierpiące 

9.30 + Franciszek (2 rocz. śm.) 

11.00 W intencji Matek w Modlitwie 

12.30 + Krystyna, Alojzy 

19.00 + Henryk Derkacz (24 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 20.10.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00  + Irena (9 rocz. śm.); zm. z rodz. Klimas, Wiśniewskich  

Wtorek: 21.10.2014 r. 

18.00 Za parafian 

Środa: 22.10.2014  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 + Anna Gulińska (20 rocz. śm.); + Rafał Pęcko (2 rocz. śm.)  

Czwartek: 23.10.2014 r.  

18.00  

Piątek: 24.10.2014 r.  - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 za dusze w czyśćcu cierpiące 

Sobota: 25.10.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Arkadiusz Kawecki (8 rocz. śm.)  

Niedziela: 26.10.2014 r.  

8.00 + Joanna (8 rocz. śm.)  

9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich pro-

wadzonych. O Boże błogosławieństwo dla Andżeliki z okazji 42 

urodzin.  

11.00 + Tadeusz Kaszyński  

12.30 + Zbigniew Błaszczak (2 rocz. śm.)  

19.00 + Barbara, Wacław Kryszko  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 28/2014  

Zajęcia z języka angielskiego 

 

Grupa I, dorośli poziom 1, czwartek godz. 19.15-20.45 

Grupa II, dorośli poziom 2, środa godz. 19.30-21.00 

Grupa III, dorośli poziom 0, wtorek 19.00-20.00 i czwartek 18.10-19.10 

Grupa IV, 6-7 latki, czwartek 17.00-18.00 

Grupa V, 5-6 klasa szkoły podstawowej, poniedziałek 16.30-17.30 

Grupa VI, 3 klasa szkoły podstawowej , środa 16.00-17.00 

Grupa VII, poziom 2 gimnazjum, środa 17.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY 
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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 królom 

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

nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrań-

ca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż 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 wscho-

du 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 Ojcem 

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

w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiło-

wani, 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: Nauczycielu, 

wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. 

Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Po-

wiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, 

czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wysta-

wiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynie-

śli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowie-

dzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co 

należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.  

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pod Aniołami.pl” Edukacja Montessori 
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Ogłoszenia duszpasterskie - 19.10.2014 r. 

1. W październiku zapraszamy na nabożeństwo różańcowe codziennie po Mszy 

św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W sposób szczególny zapraszamy na 

różaniec w piątek, który odmawiamy przy figurze Matki Bożej na placu kościel-

nym i w sobotę kiedy to modlimy się Różańcem Siedmiu Boleści Najświętszej 

Maryi Panny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

2. Nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo do świętego ojca Pio w ponie-

działek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy w środę przed Mszą św. wieczorną;  Adoracja Najświętszego Sakramentu 

zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800.  

3. Spotkania formacyjne: dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, po-

niedziałek 20 października o godz. 1800 w kościele; dzieci przygotowujące się do 

I Komunii Świętej mają próbę śpiewu każdej niedzieli 15 min przed Mszą święta 

dziecięcą. 

4. Dyrektor i kadra pedagogiczna nowo powstałego przy parafii Przedszkola 

„Pod Aniołami.pl” Edukacja Montessori zaprasza dzisiaj rodziców wraz z dzieć-

mi na „otwarty dzień” w godzinach od 900 do 1400. O godz. 1400 odbędzie się 

uroczyste poświęcenie i otworzenie przedszkola. Zapraszamy serdecznie. 

5. Zapraszamy osoby, które brały udział w parafialnej pielgrzymce do Lourdes i 

miejsc świętych w Hiszpanii na Msze św. w czwartek, 23 października o godz. 

1800, a później na spotkanie do domu parafialnego. 

6. „Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosier-

dzia, co do duszy. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno 

zmarli. Modlitwa za zmarłych tzw. „wypominki” w listopadzie w naszym ko-

ściele będą w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 

1830. Karty wypominkowe wyłożone są na ławkach przy wyjściu z kościoła. Za-

chęcam, oprócz modlitwy wypominkowej, do ofiarowania Mszy św. za zmar-

łych z naszych rodzin, a także Mszy św. gregoriańskich. 

7. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne prowadzone przez parafię zebrane zo-

stało 1950 zł . Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wsparte został kwota w 

wysokości 1250 zł Dziękuję za wsparcie materialne, a także za ofiary składane 

na utrzymanie Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczeci-

nie. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i 

opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 
Proboszcz 


