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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 06.10.2013 r.  

8.00 + Helena, Wiktor, Jadwiga, Henryk 

9.30 za parafian 

11.00 + Janina, Czesław; za dusze w czyśćcu cierpiące 

12.30 O błogosławieństwo Boże i łaski dla Kajetana i Michała 

19.00 + Henryk Derkacz (1 greg.) 

Poniedziałek: 07.10.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 + Henryk Derkacz (2 greg.) 

Wtorek: 08.10.2013 r. 

18.00 1) + Eugeniusz Grocki (13 rocz. śm.); + Józef, Władysława 

2) + Henryk Derkacz (3 greg.) 

Środa: 09.10.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 1) + Henryk Derkacz (4 greg.) 

2) intencje nowennowe 

Czwartek: 10.10.2013 r. 

18.00 1) + Henryk Derkacz (5 greg.) 

2) O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - 
II Róża Żywego Różańca. 

Piątek: 11.10.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 1) + Stasik Zdzisław (30 dni po pogrzebie) 

2) + Henryk Derkacz (6 greg.) 

Sobota: 12.10.2013 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Henryk Derkacz (7 greg.) 

Niedziela: 13.10.2013 r. 

8.00 O rozwój kultu maryjnego w naszej parafii - I Róża Żywego Różań-
ca 

9.30 + Henryk Derkacz (8 greg.) 

11.00 + Bronisława, Ryszard, Andrzej Tomankiewicz 

12.30 za parafian 

19.00 + Zbigniew Wróbel (30 dni po pogrzebie) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 32/2013  

Całoroczny harmonogram spotkań przygotowujących  

do I Komunii Świętej i bierzmowania 

I Komunia Święta 

Data sakramentu – 25 maj 2014 r.  

Osoba prowadząca – pani katechetka Teresa Nalepa. Kontakt, tel.: 509740172.  

 

Spotkania – I i III poniedziałek miesiąca, godz. 18.00 w domu parafialnym. 

Terminy spotkań:  

2013 r.: 07 i 21październik ; 04 i 18 listopad ; 02 i 16 grudzień.  

2014 r.: 03 luty; 03 i 17 marzec; 07 kwiecień; maj – przygotowanie bezpośrednie. 

Dokładny terminarz zostanie podany w późniejszym czasie. 

 

I rok przygotowania do bierzmowania (I klasa gimnazjum) 
Osoba prowadząca – pani katechetka Teresa Nalepa. Kontakt, tel.: 509740172. 

 

Spotkania – II poniedziałek miesiąca, godz. 18.30 w domu parafialnym. 

 Terminy spotkań: 

2013 r.: 14 październik; 09 grudzień. 

2014 r.: l1 luty; 10 marzec; 14 kwiecień; 12 maj; 09 czerwiec. 

  

II rok przygotowania do bierzmowania (II klasa gimnazjum) 
Osoba prowadząca – pani  Elżbieta Filcek. Kontakt, tel.: 607983116. 

 

Spotkania – I środa miesiąca, godz. 18.30 w domu parafialnym. 

Terminy spotkań: 

2013 r.:  06 listopad; 04 grudzień.  

2014 r.:  05 luty; 05 marzec; 02 kwiecień; 07 maj; 04 czerwiec.  

 

III rok przygotowania do bierzmowania (III klasa gimnazjum) 
Osoba prowadząca – pan Henryk Kszosek. Kontakt, tel.: 606596459. 

 

Spotkania – II środa miesiąca, godz. 18.30 w domu parafialnym. 

Terminy spotkań: 

2013 r.:  09 październik; 13 listopad; 11 grudzień.  

2014 r.: 12 luty; 12 marzec; 09 kwiecień; 14 maj. 

 

ZAPRASZAMY 
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Liturgia słowa - XXVII niedziela zwykła 

 

I czytanie (Ha 1,2-3;2,2-4) Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty 
nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: Krzywda (mi się dzieje)! - 
a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na 
zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, po-
wstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: 
Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczy-
tać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego nie-
chybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim 
czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha niepra-
wego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności.  

 

II czytanie (2 Tm 1,6-8.13-14) Przypominam ci, abyś rozpalił na 
nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. 
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i 
trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana nasze-
go ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwno-
ściach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! Zdrowe zasa-
dy, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w 
Chrystusie Jezusie! Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha 
Świętego, który w nas mieszka.  

 

Ewangelia (Łk 17,5-10) Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam 

wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, po-

wiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się 

w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który 

orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do sto-

łu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i 

usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy 

dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie 

i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieuży-

teczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 06.10.2013 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 odmawiany będzie przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym. 
Rozważania prowadzić będą członkowie Żywego Różańca i Koła Przyjaciół Radia 
Maryja. Natomiast w sobotę odmawiać będziemy Różaniec Siedmiu Boleści Naj-
świętszej Maryi Panny. Dzisiaj po Mszach św., będzie można na placu przed kościo-
łem, u Pań z Żywego Różańca nabyć różaniec Siedmiu Boleści NMP. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy. 

2. Inne nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo do świętego ojca Pio w ponie-
działek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 
środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona 
Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Różańca 
dzisiaj po Mszy św. o godz. 930; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, 
poniedziałek 07 października o godz. 1800; III rok przygotowania do bierzmowania, 
środa 09 października o godz. 1830; spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja, piątek 
11 października o godz. 1900; zbiórka kandydatów na ministrantów, sobota 12 paź-
dziernika o godz. 1030. Chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami, mogą jeszcze 
zapisać się po Mszy św. w zakrystii kościoła; koło plastyczne, sobota 12 październi-
ka o godz. 1100; próba scholii muzycznej, sobota 12 października o godz. 1300. Zapra-
szamy młodzież i dzieci, które chciałby wykorzystać swoje talenty muzyczne, aby 
śpiewać i grać Panu Bogu zapraszamy do parafialnej scholii. Zainteresowanych za-
praszamy do zgłaszania się po Mszy św. do Pani Wiolety – organistki; dzieci przygo-
towujące się do I Komunii Świętej mają próbę śpiewu każdej niedzieli 15 min przed 
Mszą święta dziecięcą. Całoroczny harmonogram spotkań przygotowujących do sa-
kramentu I Komunii Świętej i bierzmowania umieszczony jest na parafialnej stronie 
internetowej i w obecnym numerze biuletynu parafialnego „Okno”. 

4. Zapraszamy na spotkanie autorskie z poetą Zbigniewem Smoczkiem, który będzie 
promował nowy tom poezji religijnej „Pan mówi do nas szeptem”. Inscenizacja wier-
szy w wykonaniu dzieci z naszej parafii odbędzie się dzisiaj po Mszy św. dziecięcej 
o godz. 1230. Będzie możliwość nabycia nowego tomu poezji wraz z dedykacją auto-
ra. 

5. Troska o powołania kapłańskie i zakonne jest jednym z głównych zadań, jakie 
stawia przed duchownymi i wiernymi Kościół.  Na ławkach wyłożone są koperty, 
które można zabrać do domu i jeśli ktoś uzna za słuszne i chciałby wesprzeć szcze-
cińskie seminarium to można złożyć w nich ofiarę i zwrócić w kolejną niedzielę pod-
czas zbierania tacy. Za wszelką pomoc i troskę o powołania serdecznie dziękuję. 

6. Dzisiejszej niedzieli na placu przed kościołem zbierane są datki na obiady dla naj-
bardziej potrzebujących dzieci z naszej parafii, a także na pomoc dla ofiar konfliktu 
zbrojnego w Syrii. Za tydzień, w drugą niedzielę miesiąca ofiary złożone na tacę 
podczas Mszy św. przeznaczone zostaną na cele inwestycyjne prowadzone przez 
parafię. Dziękuję za wsparcie materialne. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


