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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 18.10.2015 r.  

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowa-

dzonych.  

9.30 + Franciszek Misztal (3 rocz. śm.)  

11.00 + Bronisława, Ryszard, Andrzej Tomankiewicz  

12.30 O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Karoliny i 
Katarzyny 

19.00 Za parafian 

Poniedziałek: 19.10.2015 r. -  Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 20.10.2015 r.  

18.00  

Środa: 21.10.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00  

Czwartek: 22.10.2015 r. 

18.00  

Piątek: 23.10.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 24.10.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Joanna Woroniecka (9 rocz. śm.) 

Niedziela: 25.10.2015 r.  

8.00  

9.30 + Zbigniew Grabarczyk (41 rocz. śm.) 

11.00  

12.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Andrzeja z okazji 
12 urodzin. 

19.00  

  
www.bolesna.szczecin.pl 

Twitter: @BolesnaSzczecin  1 

Numer: 29/2015  

Promocja  książki „Bóg znalazł mnie na ulicy” 

Wzruszająca autobiograficzna opowieść autora przenosi nas 

w świat utraconej nadziei i odnalezionego na nowo sensu  

życia. W „piekle na ziemi” bohater dostrzega płomień  

miłości. Bóg odnalazł go na ulicy…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henryk Krzosek nie miał łatwego dzieciństwa. Ojciec  

alkoholik, zapracowana matka… Wychowała go ulica.  

Zaczął kraść, pić, trafił do więzienia. Później było tylko  

gorzej: nieudane próby samobójcze, utrata szansy na własną 

rodzinę. Bolesne zderzenie z dnem. 
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Liturgia słowa –  XXIX niedziela zwykła 

I czytanie (Iz 53,10-11) Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpie-

niem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, 

dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach 

swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawie-

dliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.  

II czytanie (Hbr 4,14-16) Mając arcykapłana wielkiego, który prze-

szedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyzna-

waniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie 

mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszyst-

kim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc 

z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli ła-

skę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili.  

Ewangelia (Mk 10,35-45) Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się 

do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co 

Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rze-

kli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, 

drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. 

Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, któ-

rym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Je-

zus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, 

który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak 

należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się 

ono] tym, dla których zostało przygotowane. Gdy dziesięciu 

[pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Je-

zus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy ucho-

dzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą 

władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał 

się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być 

pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo  

i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć  

i dać swoje życie na okup za wielu.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 18.10.2015 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 kościelnym i w sobotę 

kiedy to modlimy się Różańcem Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. Zapra-

szamy do wspólnej modlitwy. 

2. W czwartek, 22 października obchodzimy w Kościele wspomnienie św. Jana Pawła 

II, papieża. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800  

3. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio w poniedziałek 

przed Mszą św.; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą 

św.;  Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bo-

żego w piątek od godz. 1700 do 1800. 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Dzieci przygotowujące się do I Komu-

nii świętej, poniedziałek 19 października o godz. 1830; zbiórka kandydatów na mini-

strantów, sobota 24 października o godz. 1030; koło plastyczne w sobotę 24 paździer-

nika o godz. 1100; schola muzyczna, sobota 24 października o godz. 1645 w kościele; 

dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej mają próbę śpiewu każdej niedzieli 

15 min przed Mszą święta dziecięcą. 

5. Dzisiejszej niedzieli po Mszach św. odbywać się będzie promocja książki pt.: „Bóg 

znalazł mnie na ulicy” autorstwa Henryka Krzoska. Zachęcamy do zainteresowania 

się publikacją. 

6. Zbliża się powoli listopad – miesiąc zadumy i pamięci o zmarłych. Na ławce przy 

wyjściu z kościoła wyłożone są karty wypominkowe. Każda jest oznaczona cyfrą, 

która oznacza dzień miesiąca w którym będziemy się modlić za zmarłych powierzo-

nych naszej modlitwie. 

7. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne prowadzone przez parafię zebrane zostało 

2200 zł . Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wsparte został kwota w wysokości 

1030 zł Dziękuję za wsparcie finansowe, a także za ofiary składane na utrzymanie 

Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie – na dzień dzi-

siejszy zebrane zostało łącznie 1900 zł 

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

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

„Miłujcie się” i biuletyn parafialny „Okno”. 

9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krzysztofa Krauze. Niech spoczywa w pokoju. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

  Proboszcz 


