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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 09.10.2016 r.  

8.00 + Krzysztof (1 rocz. śm.) 

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

11.00 + Bronisława, Ryszard, Andrzej Tomankiewicz 

12.30 W intencji Kajetana i Michała z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 
nich i ich rodziców. 

19.00 + Stanisława Rosiak (9 greg.) 

Poniedziałek: 10.10.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 1) + Eugeniusz Grodzki; + Władysława, Józef 
2) + Stanisława Rosiak (10 greg.) 

Wtorek: 11.10.2016 r. 

18.00 1) + Stanisława Rosiak (11 greg.) 
2) O rozwój kultu maryjnego - II Róża Żywego Różańca 

Środa: 12.10.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 1) + Helena, Malwina 
2) + Stanisława Rosiak (12 greg.) 

Czwartek: 13.10.2016 r.  

18.00 + Stanisława Rosiak (13 greg.) 

Piątek: 14.10.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Stanisława Rosiak (14 greg.) 

Sobota: 15.10.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 1) + Stanisława Rosiak (15 greg.) 
2) + Franciszek, Teresa 

Niedziela: 16.10.2016 r.  

8.00 Za parafian 

9.30 + Franciszek (4 rocz. śm.) 

11.00 + Stanisława Rosiak (16 greg.) 

12.30 + Krystyna, Alojzy Mądry 

19.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne - III Róża Żywego Ró-
żańca. 

www.bolesna.szczecin.pl 

Twitter: @BolesnaSzczecin  1 

Numer: 28/2016  

Praktycznym wyrazem realizacji hasła Roku Miłosierdzia dla wierzących są nie-

co zapomniane dziś uczynki miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek pisze o nich 

w następujący sposób: „Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie prze-

myśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem 

ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego  

w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce 

Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepo-

wiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy 

żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia 

względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, 

przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych 

pogrzebać. I nie zapominamy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wąt-

piącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapio-

nych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za 

żywych i umarłych. Wolno zatem  powiedzieć, że są to postawy mogące nas wy-

prowadzić z letargu obojętności i nieczułości, z niewoli koncentracji na sobie, 

skutkiem czego są atomizacja i rozbicie pustoszące życie we wszelkich jego 

przejawach. 
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Liturgia słowa - 28 niedziela zwykła 

I czytanie: (2 Krl 5,14-17) Wódz Syryjski Naaman, który był trędo-

waty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Boże-

go, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został 

oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, 

wszedł i stanął przed nim, mówiąc: Oto przekonałem się, że na całej 

ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyjąć dar 

wdzięczności od twego sługi! On zaś odpowiedział: Na życie Pana, 

przed którego obliczem stoję - nie wezmę! Tamten nalegał na niego, 

aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: Jeśli już nie 

chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów 

unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary ca-

łopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu.  

II czytanie: (2 Tm 2,8-13) Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka 

Dawida! On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej 

znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie ule-

gło skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybra-

nych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem  

z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem 

z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy  

w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się bę-

dziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy 

wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie sa-

mego  

Ewangelia: (Łk 17,11-19) Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozoli-

my przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do 

pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzy-

mali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad 

nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom.  

A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest 

uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz 

do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: 

Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 

żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten 

cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdro-

wiła.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 09.010.2016 r. 

1. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio w po-

niedziałek przed Mszą św.; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomo-

cy w środę przed Mszą św.;  Adoracja Najświętszego Sakramentu zakoń-

czona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; 

Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy 

św; Nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do piątku po Mszy św. wie-

czornej, a w niedzielę o godz. 1830. W piątek, różaniec odmawiany jest 

przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym. 

2. Spotkania formacyjne: III rok przygotowania do bierzmowania, ponie-

działek 10 października o godz. 1830; Matki w Modlitwie , piątek 14 paź-

dziernika po Mszy św. w domu parafialnym; koło plastyczne, sobota 15 

października o godz. 1100; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świę-

tej mają próbę śpiewu każdej niedzieli 15 min przed Mszą święta dziecię-

cą. 

3. Poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii 

Świętej, dzisiaj 9 października na Mszy św. o godz. 1230. 

4. Nadal można wesprzeć finansowo Arcybiskupie Wyższe Seminarium 

Duchowne w Szczecinie. Na ławkach wyłożone są koperty, które można 

zabrać do domu i jeśli ktoś uzna za słuszne i chciałby wesprzeć szczeciń-

skie seminarium to można złożyć w nich ofiarę i zwrócić w kolejną nie-

dzielę podczas zbierania tacy. Za wszelką pomoc i troskę o powołania ser-

decznie dziękuję. 

5. Osoby wyjeżdżające na jubileuszową pielgrzymkę do Ziemi Świętej 

mają zbiórkę 16 października o godz. 2030 w terminalu A hali odlotów 

Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Osoby po-

dróżujące pociągiem do Warszawy spotykają się na Dworcu Głównym  

w Szczecinie, przy kasach o godz. 1100. 

6. Dzisiejszej niedzieli ofiary złożone na tacę podczas Mszy św. przezna-

czone zostaną na cele inwestycyjne. Także w ramach obchodzonego Dnia 

Papieskiego zbierane są datki do puszki na rzecz Fundacji „Dzieło Nowe-

go Tysiąclecia”. Dziękuję za wsparcie materialne. 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik 

„Niedziela”, „Gość Niedzielny”,  „L’Osservatore Romano”, „Mały Gość 

Niedzielny” i biuletyn parafialny „Okno”. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Boże-

go i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


