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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 27.10.2013 r.  

8.00 + Jan, Krystyna 

9.30 1) + Roman Szot (14 rocz. śm.) 

2) O Boże błogosławieństwo dla dzieci i opiekę Matki Bożej dla ich  
rodzin - Matki w Modlitwie 

11.00 1) + Wacław Sękowski (miesiąc po śm.) 
2) Msza św. dziękczynna z okazji 25-lecia firmy STR, z podziękowa-

niem za wszelkie łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla 
właścicieli i pracowników. 

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

19.00 + Franciszek Derkacz (21 greg.) 

Poniedziałek: 28.10.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 + Franciszek Derkacz (22 greg.) 

Wtorek: 29.10.2013 r. 

18.00 + Franciszek Derkacz (23 greg.) 

Środa: 30.10.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 + Franciszek Derkacz (24 greg.) 

Czwartek: 31.10.2013 r. 

18.00 + Franciszek Derkacz (25 greg.) 

Piątek: 01.11.2013 r. 

8.00  

9.30 + Marianna, Franciszek, ks. Wojciech, zm. z rodz. Piątków 

11.00 + Franciszek Derkacz (26greg.) 

Sobota: 02.11.2013 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Franciszek Derkacz (27 greg.) 

Niedziela: 03.11.2013 r. 

8.00 O zdrowie i Boże  błogosławieństwo dla Marianny i córki Teresy 

9.30 + Walentyna i Roman 

11.00 + Urszula, Franciszek, Piotr 

12.30 + Krystyna Pospychała (od siostry z Rzeszowa i rodziny) 

19.00 + Franciszek Derkacz (28 greg.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 35/2013  

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 
Oblatów można spotkać i poznać na różne sposoby. Różnorodne formy ich zaangażowa-

nia ukazują kim są i jakim ideałem się kierują. Ich Konstytucje i Reguły odzwierciedlają 

charyzmat ich Założyciela, Eugeniusza de Mazenoda, mądrość początków oraz dyna-

mizm w obliczu potrzeb naszej współczesności. Na tych stronicach znajdziemy podsta-

wowe zasady będące u korzeni ich duchowości. 

Nasze wezwanie: Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej gromadzi w jedno wezwanie 

Jezusa Chrystusa, podjęte w Kościele i postrzegane poprzez pryzmat zbawczych potrzeb 

świata. Wzywa nas ono do pójścia za Nim i do udziału w Jego posłannictwie słowem 

i czynem. 

Żyć Jezusem Chrystusem: Oblaci wybrani i „przeznaczeni do głoszenia Ewangelii Bo-
żej” (Rz 1,1) idąc za Jezusem Chrystusem porzucają wszystko. Współdziałając w dziele 

odkupienia, starają się głębiej Go poznać, z Nim się utożsamić, pozwolić Mu sobą za-

władnąć i naśladować Go całym życiem. 

Pośród najbardziej opuszczonych: Oblaci Maryi Niepokalanej są Zgromadzeniem mi-

syjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa naj-

bardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły 

i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie 

Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi on ma najmniej kontaktu. 

Aby budzić wiarę: Pragną czynić wszystko, co w ich mocy, aby wzbudzić i ożywić wia-

rę w tych, do których są posłani i aby pomóc im odkryć kim jest Chrystus, a poprzez róż-

ne formy świadectwa i posługi odpowiadają na najbardziej naglące potrzeby Kościoła. 

Z odwagą pokorą i ufnością: Będąc bardzo blisko ludzi, wśród których pracują, oblaci 

z uwagą śledzą dążenia i wartości, którymi oni żyją. Nie lękają się jasnego przedkładania 

wymogów Ewangelii i odkrywania nowych dróg, tak aby orędzie zbawienia dotarło do 

wszystkich ludzi. 

Radykalnie: W sposób radykalny pragną naśladować Jezusa Chrystusa, czystego 

i ubogiego, który odkupił świat przez swoje posłuszeństwo. Dlatego-z daru Ojca- wcho-

dzą na drogę rad ewangelicznych. 

Jedność życia: Oblaci osiągają jedność swego życia jedynie w Jezusie Chrystusie i przez 

Niego. Zróżnicowane posługi apostolskie i każdy akt ich życia jest okazją do spotkania 

z Chrystusem, który przez nich oddaje się innym, a im - przez innych. 

Jako nieustająca modlitwa: Jako misjonarze wielbimy Pana zgodnie z różnymi na-

tchnieniami Ducha Świętego: niesiemy przed Niego codzienny ciężar naszej troski 

o ludzi, do których jesteśmy posłani (por 2 Kor 11, 28). Całe nasze życie jest modlitwą 

o nadejście Królestwa Bożego w nas i przez nas. 
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Liturgia słowa - XXX niedziela zwykła 
 

I czytanie (Syr 35,12-14.16-18) Pan jest Sędzią, który nie ma 
względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw 
biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lek-
ceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bo-
gu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie ob-
łoków. Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż 
dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się 
za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.  

II czytanie (2 Tm 4,6-9.16-18) Krew moja już ma być wylana na 
ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek 
odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym 
dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i 
wszystkich, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, 
by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy 
mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie 
policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby 
się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie 
narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wy-
rwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmu-
jąc do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wie-
ków! Amen.  

Ewangelia (Łk 18,9-14) Jezus powiedział do niektórych, co ufali 

sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 

Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryze-

usz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Bo-

że, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 

cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w 

tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Nato-

miast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku nie-

bu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, 

grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedli-

wiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie po-

niżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 27.10.2013 r. 

1. Dziś w parafii w ramach Tygodnia Misyjnego gościmy misjonarza ks. dr Pawła Zająca ze 

Zgromadzenia Księży Oblatów, który razem z nami modli się w intencji dzieła misyjnego Ko-

ścioła. Jest to również okazja do wsparcia misji i misjonarzy, składając datki do puszki na placu 

przykościelnym. 

2. Inne nabożeństwa w naszym kościele: ostatnie nabożeństwo różańcowe - od poniedziałku do 

czwartku po Mszy św. wieczornej; nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą 

św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczor-

ną; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: koło plastyczne, sobota 2 listopada o godz. 1100. 

4. W piątek, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele o godz. 

800, 930 i 1100. O godz. 1600 zapraszamy na poniemiecki cmentarz przy boisku na Osowie do 

wspólnej modlitwy „Koronką do miłosierdzia Bożego” w intencji zmarłych. W sobotę, 2 listopa-

da – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny, dzień modlitwy całe-

go Kościoła za zmarłych. W naszym kościele Msza św. o godzinie 1800.  

5. „Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia, co do duszy. 

Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli. Modlitwa za zmarłych tzw. 

„wypominki” od 2 listopada będą w naszym kościele w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, 

a w niedzielę o godz. 1830. W sobotę modlić się będziemy za zmarłych Różańcem Siedmiu Bole-

ści Najświętszej Maryi Panny. Karty wypominkowe wyłożone są na ławkach przy wyjściu z ko-

ścioła. Zachęcam, oprócz modlitwy wypominkowej, do ofiarowania Mszy św., Mszy św. grego-

riańskich za zmarłych z naszych rodzin. 

6. Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – od-

pust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz speł-

nienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przy-

wiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w inten-

cjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. 

7. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza 

sobota miesiąca. W czwarte naszych modlitwach będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz 

prosić o liczne i święte powołania kapłańskie. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za 

wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego Miłosierdzia. Ze względu na przypadającą w 

piątek uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną i 

wyjątkowo nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu. Możliwość spowiedzi św. pierw-

szopiątkowej podczas Mszy św. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian tych żyjących, 

ale również tych, którzy odeszli już do Domu Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką litości, 

Pośredniczką 

8. Dziękuję wszystkim osobom, które pomogły w posprzątaniu kościoła i w jesiennych porząd-

kach terenu wokół kościoła. 

9. Parafia na Warszewie organizuje autokarową pielgrzymkę na kanonizację bł. Jana Pawła II  

w terminie od 24.04.2014 r. do 03.05.2014 r. Koszt pielgrzymki 2350 zł. Więcej informacji na 

plakacie umieszonym w gablocie przed kościołem.  

10. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jerzego Kowalskiego. Niech spoczywa w pokoju. 

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


