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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 14.10.2012 r.  

8.00 Za parafian 

9.30 + Pelagia, Zygmunt, Anna, Stanisław, Józef, Helena  

11.00 + Bronisława, Ryszard, Andrzej Tomankiewicz  

12.30 1) + Edward Szymański 

2) + Sławomir Koźma  

19.00 + Teresa Szaniawska  

Poniedziałek: 15.10.2012 r. 

18.00 + Władysław 

Wtorek: 16.10.2012 r. 

18.00 O Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów, którzy uczestni-
czyli w pielgrzymce do grobu bł. Jana Pawła II i sanktuariów 
we Włoszech.  

Środa: 17.10.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 18.10.2012 r. 

18.00 O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków 
chrześcijańskich - I Róża Żywego Różańca. 

Piątek: 19.10.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Henryk Derkacz (22 rocz. śm.) 

Sobota: 20.10.2012 r.  

18.00 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Martyny z okazji 18 rocz. 
urodzin. 

Niedziela: 21.10.2012 r.   

8.00  

9.30 W intencji Radia Maryja i dzieła prowadzonego przez nie. 

11.00 + Teofila, Stanisław, Anna, Jan 

12.30  

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

 

 Idea narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Funda-

cja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upa-

miętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie 

określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. 

Siedzibą Fundacji jest Warszawa, a Fundatorem Konferencja Episkopatu Polski. Do 

głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijań-

skiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych mło-

dzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II. 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje Na-

grody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym i 

studentów, organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana 

Chrapka. Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedza-

jącą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października). Obcho-

dy Dnia Papieskiego przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, ducho-

wym, artystycznym i charytatywnym. W organizacji obchodów Dnia Papieskiego 

Fundację wspiera Ogólnopolski Komitet Organizacyjny. Nagrody TOTUS wręczane 

są corocznie podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w przeddzień Dnia Pa-

pieskiego. Nagroda jest docenieniem dorobku i skutecznego promowania osób oraz 

instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślania 

wartości wpisanych w człowieka, będących istotną treścią nauczania Jana Pawła II. 

Koncert Dnia Papieskiego jest najważniejszym wydarzeniem artystycznym Dnia 

Papieskiego. Podczas Dnia Papieskiego organizowana jest publiczna zbiórka pienię-

dzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Zebrane środki przeznaczone są na fundusz 

stypendialny Fundacji. Program stypendialny Fundacji polega na przyznawaniu sty-

pendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zanie-

dbanych terenów wiejskich i małych miast. Obecnie programem stypendialnym ob-

jętych jest  2500 stypendystów. Fundacja towarzyszy stypendystom nie tylko w for-

mie pomocy materialnej, ale również przez formację. Organizuje dla stypendystów 

obozy wakacyjne i językowe. Fundacja wraz z dwiema uczelniami wyższymi od 

2002 r. organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks im. Bp. Jana Chrap-

ka.  

Numer: 33/2012  
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Liturgia słowa - XXVIII niedziela zwykła 

I czytanie (Mdr 7,7-11) Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przy-
zywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. Przeniosłem ją nad berła i 
trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią 
drogich kamieni, bo wszystko złoto wobecniej jest garścią piasku, a srebro 
przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wola-
łem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły 
mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.  

II czytanie (Hbr 4,12-13) Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i 
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia 
duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 
Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, 
wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy 
zdać rachunek.  

Ewangelia (Mk 10,17-30) Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pe-
wien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu do-
bry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu 
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przy-
kazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie 
oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego 
tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością 
na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i 
rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za 
Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bo-
wiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich 
uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. Uczniowie 
zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże 
trudno wejść do królestwa Bożego . Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni tym bardziej 
się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spoj-
rzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga 
wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opu-
ściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, 
powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i 
pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć wię-
cej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród 
prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 14.10.2012 r. 

1. Przeżywam dzisiaj kolejny Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – papież rodzi-

ny”. Po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszki na stypendia dla uzdolnionej mło-

dzieży. Za wszelką pomoc Bóg zapłać. 

2. Zapraszamy w październiku na nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo różań-

cowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830.  

W sposób szczególny zapraszamy na różaniec w sobotę, który odmawiany będzie przy 

figurze Matki Bożej na placu kościelnym. Rozważania prowadzą członkowie Żywego 

Różańca i Koła Przyjaciół Radia Maryja;  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomo-

cy w środę przed Mszą św. wieczorną;  adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończo-

na Koronką do Miłosierdzia Bożego, w piątek od godz. 1700 do 1800; 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do I Komunii 

Św. w poniedziałek, 15 października o godz. 1800; spotkanie rodziców dzieci przygoto-

wujących się do I Komunii Św. w poniedziałek, 15 października o godz. 1900; koło pla-

styczne w sobotę 20 października o godz. 1100; młodzież i dzieci, które zgłosiły chęć 

przynależenia do scholi parafialnej mają pierwsze spotkanie organizacyjne w sobotę 20 

października o godz. 1100 

4. Zapraszamy osoby, które brały udział w parafialnej pielgrzymce do grobu bł. Jana 

Pawła II i sanktuariów we Włoszech na Msze św. we wtorek, 16 października o godz. 

1800, a później na spotkanie do domu parafialnego. 

5. Troska o powołania kapłańskie i zakonne jest jednym z głównych zadań, jakie stawia 

przed duchownymi i wiernymi Kościół. Wyraża się ona m.in. w modlitwie o powołania, 

ale także w pomocy w utrzymaniu lokalnego seminarium. Nasza parafia, tak jak i inne 

parafie naszej diecezji, zobowiązana jest do finansowego wsparcia Arcybiskupiego 

Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Na ławkach wyłożone są koperty, 
które można zabrać do domu i jeśli ktoś uzna za słuszne i chciałby wesprzeć 
szczecińskie seminarium to można złożyć w nich ofiarę i zwrócić w kolejną nie-
dzielę podczas zbierania tacy. Za wszelką pomoc i troskę o powołania serdecznie 
dziękuję. 

6. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca ofiary złożone na tacę podczas Mszy św. przezna-

czone zostaną na cele inwestycyjne prowadzone przez parafię.  Za wszelką pomoc ser-

decznie dziękuję. 

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

Eucharystyczna w konkretnej intencji. W październiku za wstawiennictwem Najświęt-

szej Maryi Panny, polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny, nas samych prosząc o łaski  

i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


