
 

Intencje mszalne
Niedziela - 04.11.2018 r.

8.00 + Jerzy Kuś (6 greg)

9.30 + Franciszek (8 rocz. śm.)

11.00 + Paweł (8 rocz. śm)

12.30 + Marcin, Waleria, Michał

19.00 + Janina Szczypa (m-c po śmierci)

Poniedziałek - 05.11.2018 r.

18.00 + Jerzy Kuś (7 greg)

Wtorek - 06.11.2018 r.

18.00 + Jerzy Kuś (8 greg)

Środa - 07.11.2018 r.

18.00 + Jerzy Kuś (9 greg)

Czwartek - 08.11.2018 r.

18.00 + Jerzy Kuś (10 greg)

Piątek - 09.11.2018 r.

18.00 + Jerzy Kuś (11 greg)

Sobota - 10.11.2018 r.

18.00 + Jerzy Kuś (12 greg)

Niedziela - 11.12.2018 r.

8.00 + Jerzy Kuś (13 greg)

9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich 
prowadzonych

11.00 + Franciszek, Włodzimierz i zm. Z rodziny

12.30 W intencji Matek w Modlitwie

19.00 O pomyślność dla naszej Ojczyzny i jej mieszkańców - I Róża 
Żywego Różańca

30/2018

1-8 listopada  
czas uzyskania dla zmarłych odpustów zupełnych. 

P r z e o d p u s t 
zupełny rozumiemy 
ogromny duchowy 
dar uwolnienia od 
k a r y d o c z e s n e j 
należnej za grzechy. 
Chociażby zmarli 
o t r z y m a l i 
rozgrzeszenie w 
sakramencie pokuty, 
to jednak muszą 
jeszcze w czyśćcu 
odpokutować kary 
doczesne, czyli zranienia, które dokonali względem bliźnich. Bóg 
przebacza w sakramencie pokuty, ale musimy w czyśćcu rozliczyć się ze 
skutkami naszych czynów, które dotknęły innych. Taka jest Boża 
sprawiedliwość. Na szczęście możemy ją złagodzić poprzez odpust 
zupełny, który wymaga od nas spełnienia czterech warunków: 1. usunąć 
wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego – 
chodzi tutaj o dyspozycję i gotowość do walki o świętość, a nie o 
stwierdzenie „więcej już nie zgrzeszę”; 2. wykonać czynności obdarzone 
odpustem:  tj. pobożne, czyli w celu modlitewnym, a nie jako spacer, 
nawiedzenie cmentarza od 1 do 8 listopada; 3. być w stanie łaski 
uświęcającej i przyjąć Komunię Świętą; 4. odmówić modlitwy w 
intencjach papieża (przez niego wyznaczone) np. Ojcze Nasz, Zdrowaś 
Maryjo i Chwała Ojcu. Jeżeli nie ma w nas pełnej dyspozycji oderwania 
się od popełnianych grzechów, odpust będzie tylko cząstkowy. Podejmijmy 
to duchowe zaangażowanie. 



Czytania na 31 Niedzielę Zwykłą  
1 czytanie: (Pwt 6,2-6) Mojżesz tak powiedział do ludu: „Będziesz się bał Pana, 
Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie 
rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia 
twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się 
dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców 
twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg 
nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca 
swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym 
sercu te słowa, które ja ci nakazuję”. 
2 czytanie: (Hbr 7,23-28) Bracia: Wielu było kapłanów poprzedniego 
Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ 
trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może 
całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby 
się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: 
świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, 
wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni 
arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem 
za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. 
Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo 
zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki. 
Ewangelia: (Mk 12,28b-34) Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i 
zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: 
„Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz 
miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym 
swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych”. 
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, 
bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym 
umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej 
znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie 
odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt 
więcej nie odważył się Go pytać. 

Intencje modlitewne na listopad 2018 r.  
1 RŻR - O pomyślność dla naszej Ojczyzny i jej mieszkańców; 
2 RŻR - Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża; 
3 RŻR - O dar nieba dla zmarłych z naszych rodzin; 
4 RŻR (męska) - O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w sposób 
szczególny z naszej wspólnoty parafialnej. 

www.bolesna.szczecin.pl 

Ogłoszenia duszpasterskie - 04.11.2018 r.  
1. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust 
zupełny. Więcej informacji na powyższy temat znajdziemy w obecnym numerze 
biuletynu parafialnego „Okno”. Zachęcamy do korzystania ze skarbca Kościoła. 
2. „Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia, 
co do duszy. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy zmarli. Modlitwa za 
zmarłych tzw. „wypominki” są w naszym kościele w dni powszednie po Mszy św. 
wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. Karty wypominkowe wyłożone są na ławce 
przy wyjściu z kościoła. Zachęcam do modlitwy. 
3. Nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwa różańcowe dzisiaj o godz. 1830, a 
od poniedziałku do środy po Mszy św. wieczornej; Nabożeństwo do świętego ojca 
Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nabożeństwo do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed 
Mszy św.; Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do 
Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 - 1800; Różaniec Siedmiu Boleści 
Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. 
4. Spotkania formacyjne: Zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o 
godz. 930; dzieci przygotowujące się do I Komunii św., poniedziałek 5 listopada o 
godz. 1830 w domu parafialnym; rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii 
św., w poniedziałek 5 listopada o godz. 1845 w kościele; I rok przygotowania do 
bierzmowania, środa 7 listopada - odwołane; Parafialne Koło Przyjaciół Radia 
Maryja, czwartek 8 listopada po Mszy św. w domu parafialnym; Matki w 
Modlitwie, piątek 9 listopada po Mszy św. w domu parafialnym; chór parafialny, 
piątek 9 listopada o godz. 2000 w domu parafialnym; Zbiórka ministrantów i 
kandydatów na ministrantów w sobotę 10 listopada o godz. 1030 w kościele; koło 
plastyczne, sobota 10 listopada o godz. 1100  w domu parafialnym. 
5. Zapraszamy na wspólne świętowanie 100 rocznicy niepodległości Polski w 
niedzielę 11 listopada o godz. 1630 w kościele. W programie przewidziany jest 
występ chóru parafialnego, dzieci i młodzieży oraz wspólny śpiew pieśni 
patriotycznych. 
6. Dzisiaj na placu przykościelnym zbierane są datki do puszki na obiady dla dzieci 
i młodzieży z naszej parafii, które takiego wsparcia potrzebują. Za tydzień taca 
zbierana podczas Mszy św. przeznaczona będzie na inwestycje parafialne - zakup 
organów kościelnych. Dziękuję za pomoc. 
7. Zapraszamy chętnych w sobotę 10 listopada o godz. 1100 do pomocy w 
jesiennych porządkach wokół kościoła. Proszę zabrać ze sobą narzędzia potrzebne 
do grabienia liści. Dziękuję za wszelką dotychczasową pomoc i pracę na rzecz 
kościoła i wspólnoty parafialnej.  
8. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy periodyki „Niedziela”, „Gość 
Niedzielny”,   „Mały Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano” i 
„Okno - Osowskiego Katolika Nowina”. 
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 
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