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INTENCJE MSZALNE  

 

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. 

Poniedziałek: 17.10.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 + Stanisława Rosiak (17 greg.) 

Wtorek: 18.10.2016 r. 

18.00 + Stanisława Rosiak (18 greg.) 

Środa: 19.10.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 + Stanisława Rosiak (19 greg.) 

Czwartek: 20.10.2016 r.  

18.00 + Stanisława Rosiak (20 greg.) 

Piątek: 21.10.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Stanisława Rosiak (21 greg.) 

Sobota: 22.10.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Stanisława Rosiak (22 greg.) 

Niedziela: 23.10.2016 r.  

8.00 Za parafian 

9.30 + Franciszek (6 rocz. śm.) 

11.00 + Teresa, Henryk Jarmuż 

12.30 + Paweł Orłowski (6 rocz. śm.) 

19.00 + Stanisława Rosiak (23 greg.) 

www.bolesna.szczecin.pl 

Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 29/2016  

Wielka Pokuta 
pod takim hasłem 15 października br. na 

Jasnej Górze odbyła się modlitwa prze-

błagalna za grzechy całego Narodu Pol-

skiego. Polacy różnych stanów i w róż-

nym wieku u stóp Królowej Polski spo-

tkali się, by wyprosić dla Polski przeba-

czenie i uzdrowienie oraz zburzyć mury 

zła i grzechu budowane w naszej Ojczyź-

nie przez wieki i pokolenia. Mszę świętą 

celebrował abp Stanisław Gądecki, prze-

wodniczący Konferencji Episkopatu Pol-

ski. 

Spotkanie poprowadzili ojcowie Antonello 

Cadeddu i Henrique Porcu, misjonarze z 

Brazylii, przełożeni wspólnoty Przymierze 

Miłosierdzia oraz ks. Piotr Glas, egzorcy-

sta. Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami 

największego grzechu odwrócenia się i 

odejścia od Boga na całym świecie, ale 

również w naszym kraju, musimy stanąć do walki duchowej w przebłagalno-

uwalniającej modlitwie. Modlitwie tak potężnej, jak Trąby Jerycha. Chcemy to zro-

bić na Jasnej Górze, przy boku Tej, która zawsze nas broniła i zada ostateczny cios 

szatanowi; chcemy zburzyć mury zła i grzechu, budowane w naszej ojczyźnie przez 

wieki i pokolenia – tłumaczy sens Wielkiej Pokuty ks. Piotr Glas i dodaje - Pokuta  

i przebłaganie są nieodzownym warunkiem, aby otrzymać Boże Miłosierdzie. Wielka 

Pokuta rozpoczęła się o godzinie 11.00 pod murami Jasnej Góry. W pierwszej części 

było uwielbienie Boga, po południu odbyła się modlitwa pokutna, przygotowana 

specjalnie na to wydarzenie. Data wydarzenia została wybrana nieprzypadkowo. Ob-

chodzimy bowiem Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 1050. rocznicę Chrztu Polski,  

a 15 października to wigilia wyboru Jana Pawła II, a także Dzień Dziecka Utracone-

go. "Inicjatywa Wielkiej Pokuty doskonale wpisuje się w ten proces - stwierdza abp 

Stanisław Gądecki w liście do organizatorów wydarzenia - w sakramencie pokuty  

i pojednania człowiek może doświadczyć pełnego miłosierdzia, przebaczającego 

spojrzenia Boga, który w Jezusie Chrystusie przyjmuje na siebie grzech i płynącą  

z niego śmierć, aby przywrócić człowiekowi życie". 
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Liturgia słowa - 29 niedziela zwykła 

I czytanie: (Wj 17,8-13) Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelita-

mi w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: Wybierz sobie 

mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na 

szczycie góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza  

i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na 

szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, 

Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amale-

kita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod nie-

go, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej,  

a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce 

jego stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów 

i ich lud ostrzem miecza.  

II czytanie: (2 Tm 3,14-4,2) Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci 

zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemow-

lęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodą-

cej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo 

od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywa-

nia, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek 

Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Za-

klinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził ży-

wych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś 

naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, po-

ucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.  

Ewangelia: (Łk 18,1-8) Jezus odpowiedział swoim uczniom przypo-

wieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym 

mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.  

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego  

z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas 

nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani  

z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdo-

wa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadrę-

czała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia 

mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy 

dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 

Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 16.10.2016 r. 
1. W październiku zapraszamy na nabożeństwo różańcowe od poniedziałki do 

piątku po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W sposób szczegól-

ny zapraszamy na różaniec w piątek, który odmawiamy przy figurze Matki 

Bożej na placu kościelnym i w sobotę kiedy to modlimy się Różańcem Sied-

miu Boleści Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

2. W sobotę, 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 ponie-

działek przed Mszą św.; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w śro-

dę przed Mszą św.;  Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką 

do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Bo-

leści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do  

I Komunii świętej, poniedziałek 17 października o godz. 1830. Przypominamy, 

że dzieci mają próbę śpiewu każdej niedzieli 15 min przed Mszą święta dzie-

cięcą; Matki w Modlitwie w piątek 21 października po Mszy św.; koło pla-

styczne w sobotę 22 października o godz. 1100. 

5. Osoby wyjeżdżające na jubileuszową pielgrzymkę do Ziemi Świętej mają 

zbiórkę dzisiaj, tj. 16 października o godz. 2030 w terminalu A hali odlotów 

Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Osoby podróżujące pociągiem do Warszawy spotykają się na Dworcu Głów-

nym w Szczecinie, przy kasach o godz. 1100. 

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

przy wyjściu z kościoła wyłożone są karty wypominkowe. Każda jest oznaczo-

na cyfrą, która oznacza dzień miesiąca w którym będziemy się modlić za zmar-

łych powierzonych naszej modlitwie.  

7. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne prowadzone przez parafię zebrane 

zostało 1800 zł . Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wsparte został kwota 

w wysokości 920 zł Dziękuję za wsparcie finansowe, a także za ofiary składa-

ne na utrzymanie Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego  

w Szczecinie – na dzień dzisiejszy zebrane zostało łącznie 2200 zł 

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

„Niedziela”, „Gość Niedzielny”,  „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafial-

ny „Okno”. 

9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Alojzego Dzikiewicza. Niech spoczywa 

w pokoju. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


