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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 25.10.2015 r.  

8.00 Za parafian 

9.30 1) + Zbigniew Grabarczyk (41 rocz. śm.) 
2) Msza św. dziękczynna za 42 lata życia. Z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i obecność Ducha Świętego w codziennym 
życiu. 

11.00 + Adam (3 rocz. śm.); zm. z rodz. Brożynów i Romanowskich 

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

19.00  

Poniedziałek: 26.10.2015 r. -  Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 27.10.2015 r.  

18.00  

Środa: 28.10.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00  

Czwartek: 29.10.2015 r. 

18.00  

Piątek: 30.10.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Ignacy Frencel (33 rocz. śm.) 

Sobota: 31.10.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 01.11.2015 r.  

8.00  

9.30  

11.00 + Marian, Jan, Henryk, Janina, Ewa, Feliks, Piotr. 

19.00 + Marian (8 rocz. śm.) 

  

www.bolesna.szczecin.pl 

Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 30/2015  

„godni bardziej nieba niż ziemi” 

Louis Joseph Stanislas 

Martin (22 VIII 1823-

29 VII 1894) urodził się w 

Bordeaux, a Zelia Maria z 

domu Guèrin (23XI 1831-

28 VIII 1877) pochodziła z 

Gandelain – miejscowo-

ści na przedmieściach Saint-

Denis-sur-Sarthon w pół-

nocno-zachodniej Francji. 

13 lipca 1858 poślubił po-

znaną trzy miesiące wcze-

śniej Zelię Guèrin, która – 

jak sama później wyznała – gdy po raz pierwszy spotkała go na ulicy, usłyszała głos 

wewnętrzny, iż „to ten, którego przygotowałem dla Ciebie”. Ona także, podob-

nie jak jej mąż i wraz z nim, dzieliła pracę zawodową z głębokim życiem wewnętrz-

nym i pobożnością oraz z pełnieniem dzieł miłosierdzia wobec potrzebujących. Obo-

je małżonkowie doczekali się łącznie dziewięciorga dzieci, urodzonych w latach 186-

0-73, z których najmłodszą była ta, która najbardziej rozsławiła rodzinę – św. Tere-

sa od Dzieciątka Jezus. Niestety, z całej tej gromadki potomstwa czworo, w tym 

dwóch chłopców, zmarło w bardzo młodym wieku. Te, które przeżyły – same córki – 

zostały zakonnicami i doczekały, poza św. Teresą, sędziwego wieku (dwie zmarły w 

wieku prawie 90 lat). Radości i smutki, związane z narodzinami, przedwczesnymi 

zgonami i wychowaniem dzieci, naznaczyły w największym stopniu życie państwa 

Martin. W domu panowała pogodna atmosfera, dzieci były wychowywane w duchu 

bardzo religijnym, ale bez przesady a tym bardziej fanatyzmu. Jak wynika z listów 

Zelii do jej męża, była ona osobą o głębokim życiu duchowym, a przy tym z dużym 

poczuciem humoru. Heroizm codziennego życia i piękny przykład miłości i zrozu-

mienia między rodzicami były najlepszą szkołą wychowania dla ich dzieci. Najmłod-

sza z nich, Teresa, późniejsza wielka święta, patronka misji i doktor Kościoła, napi-

sała o swych rodzicach, że byli oni „godni bardziej nieba niż ziemi”. Beatyfikacja 

Ludwika i Zelii Martinów odbyła się 19 października 2008 w Lisieux. Stali się oni 

drugim małżeństwem, wyniesionym przez Kościół na ołtarze w naszych czasach. 

Pierwszymi byli Alojzy (lub Ludwik) i Maria Beltrame Quattrocchi z Włoch, których 

Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 21 października 2001 w Rzymie.  
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Liturgia słowa –  XXX niedziela zwykła 

 

I czytanie (Jr 31,7-9) To bowiem mówi Pan: Wykrzykujcie radośnie 

na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wy-

chwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto spro-

wadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są 

wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz 

z położnicą: powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz 

wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody 

równą drogą - nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, 

a Efraim jest moim synem pierworodnym.  

II czytanie (Hbr 5,1-6) Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi by-

wa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał da-

ry i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i 

błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. I ze względu na nią powi-

nien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt 

sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany 

przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą 

przez to, iż stał się arcykapłanem, ale /uczynił to/ Ten, który powie-

dział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził, jak i w 

innym /miejscu/: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.  

Ewangelia (Mk 10,46-52) Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłu-

mem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tyme-

usza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, za-

czął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Wielu nastawa-

ło na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawi-

da, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go! I przy-

wołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. 

On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus 

przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział Mu nie-

widomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara 

cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 25.10.2015 r. 
1. Zapraszamy na ostatnie już nabożeństwa różańcowe, dzisiaj o godz. 1830, a od ponie-

działku do piątku po Mszy św. wieczornej. W sposób szczególny zapraszamy na różaniec 

w piątek, który odmawiamy przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym. 

2. „Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia, co do 

duszy. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli. Modlitwa za 

zmarłych tzw. „wypominki” od 1 listopada będą w naszym kościele w dni powszednie po 

Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. Karty wypominkowe wyłożone są na 

ławkach przy wyjściu z kościoła. Zachęcam do modlitwy. 

3. W niedzielę, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym ko-

ściele o godz. 800, 930 , 1100 i 1900. Nie będzie Mszy św. dla dzieci o godz. 1230. W ponie-

działek, 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zadusz-

ny, dzień modlitwy całego Kościoła za zmarłych. W naszym kościele Msza św. o godz. 

1800.  

4. Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar 

– odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji 

oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcają-

cej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówie-

nie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. 

5. 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 Bożego  

w piątek od godz. 1700 do 1800. 

6. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: II rok przygotowania do sakramentu bierz-

mowania, poniedziałek 26 października o godz. 1830; Parafialne Koło Caritas, poniedzia-

łek 26 października o godz. 1900. Zapraszamy również osoby, które chciałby zaangażować 

się w dzieło charytatywne Kościoła. 

7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa 

Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny, nas sa-

mych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecz-

nego. Istnieje możliwość zamówienia również Mszy św. gregoriańskiej za zmarłych. In-

tencje można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii.  

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”, 

„Gość Niedzielny”,  „L’Osservatore Romano”, „Miłujcie się” i biuletyn parafialny 

„Okno”. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy.  
 

Proboszcz  


