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INTENCJE MSZALNE  

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.) 

Poniedziałek: 24.10.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 1) + Joanna (10 rocz. śm.) 
2) + Stanisława Rosiak (24 greg.) 

Wtorek: 25.10.2016 r. 

18.00 + Stanisława Rosiak (25 greg.) 

Środa: 26.10.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 + Stanisława Rosiak (26 greg.) 

Czwartek: 27.10.2016 r.  

18.00 + Stanisława Rosiak (27 greg.) 

Piątek: 28.10.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Stanisława Rosiak (28 greg.) 

Sobota: 29. 10.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Stanisława Rosiak (29 greg.) 

Niedziela: 30.10.2016 r.  

8.00  

9.30 O Boże błogosławieństwo dla Angeliki z okazji 43 rocznicy urodzin 

11.00 + Stanisława Rosiak (30 greg.) 

12.30 W intencji Matek w Modlitwie 

19.00 O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii z okazji 13 urodzin i o łaski 
dla całej rodziny. 

www.bolesna.szczecin.pl 

Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 30/2016  

Światowy Dzień Misyjny 2016 r. 

„Wiara i misje idą w parze: im sil-

niejsza i głębsza jest wiara, tym 

mocniej odczuwamy potrzebę prze-

kazywania jej, dzielenia się nią, da-

wania o niej świadectwa. I odwrotnie 

– gdy wiara słabnie, wygasa też za-

pał misyjny i zanika zdolność dawa-

nia świadectwa. Tak było zawsze  

w historii Kościoła: utrata żywotno-

ści i ducha misyjnego była każdora-

zowo symptomem kryzysu wiary” – 

głosił św. Jan Paweł II w Orędziu na 

Światowy Dzień Misyjny 1996 r. Są 

to słowa bardzo dzisiaj aktualne. 

Przypominają nam, że każdy chrze-

ścijanin jest wezwany do nieustannego pogłębiania własnej wiary i da-

wania o niej świadectwa aż po krańce ziemi. Dlatego Papieskie Dzieła 

Misyjne proponują, aby hasłem tegorocznego Światowego Dnia Misyj-

nego oraz Tygodnia Misyjnego były słowa: „Ochrzczony to znaczy 

posłany”. W tym roku świętowaliśmy 1050 rocznicę przyjęcia przez 

polski naród chrztu świętego. Jest to bardzo dobra okazja do przypo-

mnienia sobie własnego chrztu i wypływających z niego darów oraz 

zobowiązań. Poprzez ten sakrament stajemy się ukochanymi dziećmi 

Bożymi i zostajemy włączeni do wspólnoty Kościoła. Stąd wypływa 

nasze powołanie do dzielenia się tą Bożą miłością ze wszystkimi.  

W chrzcie świętym zostajemy posłani z Dobrą Nowiną do naszych 

braci i sióstr na całym świecie.   
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Liturgia słowa - 30 niedziela zwykła 

I czytanie: (Syr 35, 12-14. 16-18) Pan jest sędzią, który nie ma wzglę-

du na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, 

owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania 

sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem 

zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokor-

nego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. 

Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wy-

da słuszny wyrok.  

II czytanie: (2 Tm 4, 6-9. 16-18) Najdroższy: Krew moja już ma być 

wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawo-

dach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek 

odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu 

odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, któ-

rzy umiłowali pojawienie się Jego.  Pośpiesz się, by przybyć do mnie 

szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale 

wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast 

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło 

głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany 

też zostałem z paszczy lwa.  Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego 

czynu i ocali mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu 

chwała na wieki wieków. Amen.  

Ewangelia: (Łk 18, 9-14) Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli 

w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, 

a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dzię-

kuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cu-

dzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygo-

dniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.  A celnik stał  

z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, 

mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”  Powiadam wam: 

Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, 

kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyż-

szony».  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 23.10.2016 r. 

 
1. W październiku zapraszamy na nabożeństwo różańcowe od ponie-

działki do piątku po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. 

W sposób szczególny zapraszamy na różaniec w piątek, który odma-

wiamy przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym i w sobotę kiedy 

to modlimy się Różańcem Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

2. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio  

w poniedziałek przed Mszą św.; Nowenna do Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy w środę przed Mszą św.;  Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 

1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny  

w sobotę po Mszy św. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: I rok przygotowania do 

sakramentu bierzmowania w poniedziałek 24 października o godz. 18-
30; Matki w Modlitwie w piątek 28 października po Mszy św.; koło 

plastyczne w sobotę 29 października o godz. 1100. 

4. Zbliża się listopad – miesiąc zadumy i pamięci o zmarłych. Na ław-

ce przy wyjściu z kościoła wyłożone są karty wypominkowe. Każda 

jest oznaczona cyfrą, która oznacza dzień miesiąca w którym będziemy 

się modlić za zmarłych powierzonych naszej modlitwie.  

5. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny - przed wejściem do 

kościoła zbierane są datki do puszki na Papieskie Dzieło Misyjne. 

Dziękuję za każdy gest wsparcia. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygo-

dnik „Niedziela”, „Gość Niedzielny”,  „L’Osservatore Romano” i biu-

letyn parafialny „Okno”. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa 

Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

 

Proboszcz 


