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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 08.11.2015 r.   

8.00  

9.30 Za parafian 

11.00 + Józef, Mirosław, Piotr z rodz. Mazur 

12.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, wszel-
kie łaski i zdrowie dla Weroniki z okazji 4 rocz. urodzin i Liliany z 
okazji 2 rocznicy urodzin. 

19.00 O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Marysi z 
okazji 18 rocznicy urodzin. 

Poniedziałek: 09.11.2015 r. -  Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 + Elżbieta Borowska (30 dni po pogrzebie) 

Wtorek: 10.11.2015 r.  

18.00 + Franciszek i zmarli z rodziny 

Środa: 11.11.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00 Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towa-
rzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję - I Róża Żywe-
go Różańca 

Czwartek: 12.11.2015 r. 

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty 
parafialnej - II Róża Żywego Różańca 

Piątek: 13.11.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 O dar życia wiecznego dla zmarłych z naszych rodzin i wspólnoty 
parafialnej - III Róża Żywego Różańca 

Sobota: 14.11.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Krzysztof Krauze (30 dni po pogrzebie) 

Niedziela: 15.11.2015 r.  

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowa-

dzonych. 

9.30 W intencji Matek w Modlitwie. 

11.00  

12.30 O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Wiktorii z 
okazji 12 rocznicy urodzin. 

19.00 + zmarli rodzice, dziadkowie i wszyscy z rodziny 
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Numer: 32/2015  

www.bolesna.szczecin.pl 

Twitter: @BolesnaSzczecin 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi 

Boże, Rządco i Panie narodów,  

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,  

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,  

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,  

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu  

a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 

Wszechmogący wieczny Boże,  

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom  

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,  

byśmy jej i ludowi Twemu,  

swoich pożytków zapomniawszy,  

mogli służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,  

rządy kraju naszego sprawujące,  

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym  

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 
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Liturgia słowa –  XXXII niedziela zwykła 

I czytanie (1 Krl 17,10-16) Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wcho-

dził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc za-

wołał ją i powiedział: Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się na-

pił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: Weź, pro-

szę, dla mnie i kromkę chleba! Na to odrzekła: Na życie Pana, Boga twego! 

Już nie mam pieczywa - tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. 

Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie  

i memu synowi [strawę]. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powie-

dział: Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały pod-

płomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo 

Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie 

opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc  

i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było 

co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się we-

dług obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza.  

II czytanie (Hbr 9,24-28) Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudowanej rę-

kami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nie-

ba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się 

często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni  

z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata.  

A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grze-

chów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, 

a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów 

wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia 

tych, którzy Go oczekują.  

Ewangelia (Mk 12,38-44) Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: Strzeż-

cie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych sza-

tach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i za-

szczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają 

długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw 

skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. 

Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 

dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do 

nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze 

wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co 

im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe 

swe utrzymanie.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 08.11.2015 r. 

 

1. Dzisiaj w ramach tzw. niedzieli powołaniowej gościmy w naszej parafii 

alumnów Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczeci-

nie. 

2. 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości Msza św. sprawowana 

będzie o godz. 1800. 

3. Modlitwa za zmarłych tzw. „wypominki” odprawiane są w naszym koście-

le w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. 

Karty wypominkowe wyłożone są na ławkach przy wyjściu z kościoła. Za-

chęcam do modlitwy. 

4. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio w ponie-

działek 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; Różaniec 

Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. 

5. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Ró-

żańca, dzisiaj po Mszy św. o godz. 930 w kościele; III rok bierzmowania, po-

niedziałek 9 listopada o godz. 1830; Parafialne Koło Radia Maryja, czwartek 

12 listopada o godz. 1830; zbiórka kandydatów na ministrantów, sobota 7 li-

stopada o godz. 1030; koło plastyczne, sobota 14 listopada o godz. 1100; scho-

la muzyczna, sobota 14 listopada o godz. 1645 kościele; 

6. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca ofiary składane podczas Mszy św. prze-

znaczone są na inwestycje parafialne. Dziękuję za wsparcie finansowe para-

fii. 

7. Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się ostatniej niedzieli  

w jesienne porządki wokół kościoła i w kościele. Wyrazy wdzięczności kie-

ruję też do osób, które w ostatnim czasie, indywidualnie podjęły się prac dla 

dobra wspólnoty parafialnej.  

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

Proboszcz 

         


