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INTENCJE MSZALNE  

 

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 O błogosławieństwo Boże, zdrowie i łaski dla Kingi z okazji 3 
urodzin 

19.00 Za parafian 

Poniedziałek: 22.10.2012 r. 

18.00 Msza dziękczynno-błagalna dla Teresy z okazji 80 rocznicy 

urodzin. 

Wtorek: 23.10.2012 r. 

18.00 za parafian 

Środa: 24.10.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 25.10.2012 r. 

18.00 + Arkadiusz Kawecki (6 rocz. śm.) 

Piątek: 26.10.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 27.10.2012 r.  

18.00  

Niedziela: 28.10.2012 r.   

8.00 + z rodz. Werhunów i Westphalów 

9.30 + Helena, Czesław, Józefa, Marian 

11.00  

12.30 + Stanisław, Wacław, Antonina Dziewulscy; Salomea, Piotr 
Dobiasz 

19.00 + Anna Gulińska (18 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 

 Instytut Statystyki został założony w 1972 r. kiedy to jako Zakład Socjologii Religii 

rozpoczął pełne badania ankietowe (socjograficzne). W 1993 r. Zakład Socjologii Religii 

przekształca się w Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK), który ma w swoim 

zakresie działania również badania socjologiczne. W tym samym roku w Sekretariacie Epi-

skopatu Polski podpisane zostaje porozumienie pomiędzy ISKK a Głównym Urzędem Sta-

tystycznym w sprawie statystyki. W 1994 r. Sekretariat Episkopatu Polski zleca Instytutowi 

oficjalnie prowadzenie badań statystycznych i socjologicznych na potrzeby Kościoła zarów-

no w wymiarze krajowym jak i lokalnym. Dla realizacji tych zadań ISKK tworzy w 1996 r. 

OŚRODEK SONDAŻY SPOŁECZNYCH „OPINIA” który w następnych latach przepro-

wadza badania postaw społeczno-religijnych w 14 diecezjach, rozpoczynając tym samym 

budowanie własnej sieci ankieterskiej. W następnych latach podjęto również powszechne, 

coroczne badania uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. których celem jest ustalenie wskaź-

nika „dominicantes” oraz „communicantes”. Kolejnym krokiem w rozwoju badań staty-

stycznych było rozpoczęcie spisów duchowieństwa i parafii. W latach dziewięćdziesiątych 

ISKK uczestniczył w międzynarodowym programie badawczym AFBRUCH „Nowa sytu-

acja Kościoła w Europie Środkowej i Wschodniej w post-totalitarnych demokratycznych 

społeczeństwach”, w którym brało udział kilkadziesiąt ośrodków naukowych z 10 krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej, głównym celem programu było dokonanie analizy sytuacji 

Kościoła w tych krajach i wysnucie wniosków na XXI wiek. Instytut był organizatorem 

i koordynatorem tych badań na terenie Polski. W roku 2007 powołany został przy ISKK 

Zespół ds. Statystycznych Badań Sektora Trzeciego (SBST), kierowany przez prof. Włodzi-

mierza Okrasę (długoletniego pracownika Banku Światowego, wykładowcę UKSW). 

Na podstawie umowy z GUS SBST przygotował raport na temat metodologii badania III 

sektora. Natomiast od 2008 realizuje drugą umowę z GUS na badanie kościelnego segmentu 

sektora III w Polsce. Jej przedmiotem jest stworzenie od podstaw kościelnej statystyki III 

sektora, tak aby mogła ona być włączona do statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych 

oraz Eurostatu. W ISKK założył Wyższą Szkołę Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki 

w Warszawie, która uzyskała zatwierdzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

i Sportu w sierpniu 2002 roku. W ciągu niemal czterdziestu lat istnienia ISKK udało się 

skupić wokół niego wielu wybitnych socjologów i badaczy. W ten sposób powstała w pol-

skiej socjologii nowa szkoła - lubelsko-warszawska szkoła socjologii religii, która zasię-

giem swych badań stanowi jeden z największych ośrodków badań religii w świecie.   

Numer: 34/2012  



2  

Liturgia słowa - XXIX niedziela zwykła 

 

I czytanie  (Iz 53,10-11) Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpie-
niem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potom-
stwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po 
udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa 
usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.  

II czytanie  (Hbr 4,14-16) Mając arcykapłana wielkiego, który prze-
szedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyzna-
waniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie 
mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we 
wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy 
się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i 
znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili.  

Ewangelia  (Mk 10,35-45) Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli 
się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o 
co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? 
Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po 
prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o 
co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć 
chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Może-
my. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będzie-
cie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do 
Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, 
ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 
dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i 
Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, 
którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają 
im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by 
między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A 
kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolni-
kiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służo-
no, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 21.10.2012 r. 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Każdy z nas powołany jest 

do niesienia Dobrej Nowiny drugiemu człowiekowi. Po Mszach Świętych, przed 

wejściem do kościoła, ofiarą do puszek będzie można wesprzeć dzieło misyjne Ko-

ścioła. 

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

różańcowe 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 Nie-

ustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną;  adoracja Najświętszego Sa-

kramentu, zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego, w piątek od godz. 1700 do 

1800; 

3. Zbliża się listopad - miesiąc zadumy i pamięci o zmarłych. Na ławce 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. 

4. Nadal można wesprzeć Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczeci-

nie. Koperty na ofiary wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kościoła. Dziękujemy 

za dotychczasową troskę o powołania i nasze seminarium. 

5. Dzisiaj w całym Kościele na prośbę Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego 

odbywa się badanie praktyk niedzielnych w parafii. Liczona jest liczba wiernych i 

rozdanych komunii świętych. W biuletynie parafialnym OKNO znajdziemy artykuł 

dotyczący historii i działalności Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. 

6. W ostatnią niedzielę podczas kwesty na stypendia fundowane przez Fundację 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” zebrano 1115 zł. Na inwestycję parafialne 2020 zł. 

Bóg zapłać za wsparcie. 

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

twa Eucharystyczna w konkretnej intencji. W październiku za wstawiennictwem 

Najświętszej Maryi Panny, polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny, nas samych pro-

sząc 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 


