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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 04.11.2012 r.  

8.00 + Jan, Krystyna  

9.30 + Kazimierz, Eugenia, Zofia, Jan, Bożena, Bronisława  

11.00 O błogosławieństwo Boże dla Dominika i światło Ducha 
Świętego w pomyślnym zakończeniu studiów  

12.30 Za parafian 

19.00  

Poniedziałek: 05.11.2012  r. 

18.00 Za zmarłych z naszych rodzin i z naszej parafii – I Róża 

Żywego Różańca  

Wtorek: 06.11.2012 r. 

18.00 1) +Wanda Strzelecka (15 rocz. śm.) 

2) + Helena Makarewicz; + Stanisława, Józef Pąsik  

Środa: 07.11.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 1) intencje nowennowe 
2) O błogosławieństwo Boże dla Teresy z okazji 60 uro-

dzin  

Czwartek: 08.11.2012 r. 

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej para-
fii – III Róża Żywego Różańca  

Piątek: 09.11.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 Aby młodzi ludzie byli wierni tradycji Kościoła  
i Ewangelii – II Róża Żywego Różańca  

Sobota: 10.11.2012 r.  

18.00  

Niedziela: 11.11.2012 r.   

8.00  

9.30  

11.00 + z rodz. Brodzińskich i Hołub  

12.30  

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl  1 

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH 

Codziennie, w dniach od 1 do 8 

listopada wierni mogą uzyskać 

odpust zupełny (w pozostałe 

dni roku odpust częściowy), 

który ofiarowuje się wyłącznie 

za zmarłych. Natomiast 2 listo-

pada we wspomnienie wszyst-

kich wiernych zmarłych odpust 

zupełny ofiarowuje się tylko za 

zmarłych przeżywających czy-

ściec. W tym celu należy pobożnie nawiedzić cmentarz i odmó-

wić, choćby w myśli, modlitwę 

za zmarłych. Oprócz tego wyma-

gane jest zachowanie zwyczaj-

nych warunków odpustu, jak 

spowiedź sakramentalna, stan 

łaski uświęcającej, przyjęta Ko-

munia św. i modlitwa w inten-

cjach Ojca Świętego. Modlitwa i 

ofiarowanie odpustu za zmarłych 

jest o wiele ważniejsze niż 

wszelkie zewnętrzne przejawy 

pamięci.  

 

Numer: 36/2012  
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Liturgia słowa - XXXI niedziela zwykła 

I czytanie (Pwt 6,2-6) Mojżesz tak powiedział do ludu: Będziesz się bał 
Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja 
tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom po wszystkie 
dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego prze-
strzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci 
przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko  
i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Bę-
dziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy 
swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te sło-
wa, które ja ci dziś nakazuję.  

II czytanie (Hbr 7,23-28) Wielu było kapłanami poprzedniego Przy-
mierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, Ten właśnie, 
ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zba-
wiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do 
Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem po-
trzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, od-
dzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, 
który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej 
ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem 
uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustana-
wiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, 
złożonej po nadaniu Prawa, /ustanawia/ Syna doskonałego na wieki.  

Ewangelia  (Mk 12,28b-34) Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do 
Jezusa i zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus 
odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest 
jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: 
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego 
przykazania większego od tych. Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo 
dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego 
prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą  
i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszyst-
kie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł 
do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył 
się więcej Go pytać.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 04.11.2012 r. 

1. Jednym z wielu znaków wyrażania naszej pamięci modlitewnej o zmar-

łych są wypominki. W naszym kościele są one w dni powszednie po Mszy 

św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. Zachęcamy do wspólnej  

modlitwy za zmarłych członków rodziny, przyjaciół, znajomych 

2. W listopadzie – miesiącu refleksji i zadumy nad życiem i śmiercią zachę-

camy również do ofiarowania za drogich nam zmarłych Mszy św. 

3. Widząc duchową potrzebę i mając na uwadze zainteresowanie wiernych, 

szczególnie tych, którzy brali udział w pielgrzymce parafialnej, osobą święte-

go Ojca Pio we wszystkie poniedziałki listopada przed Mszą św. o godz. 1800 

odprawiane będzie Nabożeństwo do św. Ojca Pio. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy. 

4. Zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 930. 

5. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do 

I Komunii Świętej w poniedziałek 5 listopada, o godz. 1800; młodzież  

przygotowująca się do bierzmowania z I klasy gimnazjum w czwartek, 8 li-

stopada o godz. 1830; zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę 10 paź-

dziernika o godz. 1000; zbiórka ministrantów w sobotę 10 października  

o godz. 1030; koło plastyczne w sobotę 10 października o godz. 1100; schola 

muzyczna w sobotę 10 października o godz. 1315.  

6. Za tydzień, w drugą niedzielę miesiąca, taca zbierana podczas Mszy św. 

przeznaczona zostanie na inwestycje parafialne. W najbliższym czasie  

porządkowana będzie instalacja elektryczna w kościele i domu parafialnym. 

Dziękuję za wszelkie dotychczasowe wsparcie. 

7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zbigniewa Błaszczak. Niech spoczywa-

ją w pokoju. 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa  

Niedzielnego” i biuletynu parafialnego „Okno”, w którym znajdziemy obok 

czytań na niedzielę, ogłoszeń parafialnych i intencji mszalnych informację 

dotyczącą odpustu za zmarłych, który można uzyskać w dniach od 1 do 8 

listopada. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


