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INTENCJE MSZALNE — XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

Niedziela: 23.10.2011 r. 

8.00 + Jan, Wiesław, Mirosław, Ryszard 

9.30 + Maria Kijek (21 greg.) 

11.00 za parafian 

12.30 + Henryk Derkacz (21 rocz. śm.) 

19.00 + Janina Burnejko (30 dni po pogrzebie) 

Poniedziałek: 24.10.2011 r. 

18.00 + Maria Kijek (22 greg.) 

Wtorek: 25.10.2011 r. 

18.00 + Maria Kijek (23 greg.) 

Środa: 26.10.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 1) intencje nowennowe 

2) + Maria Kijek (24 greg.) 

Czwartek: 27.10.2011 r. 

18.00 + Maria Kijek (25 greg.) 

Piątek: 28.10.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Maria Kijek (26 greg.) 

Sobota: 29.10.2011 r. 

18.00 + Maria Kijek (27 greg.) 

Niedziela: 30.10.2011 r. 

8.00 za parafian 

9.30 + Maria Kijek (28 greg.) 

11.00 + Andrzej Tomankiewicz  

12.30 + Urszula, Franciszek, Piotr  

19.00  + Maria Kijek (intencja od siostry)  

www.bolesna.szczecin.pl 
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List Apostolski ROSARIUM VIRGINIS MARIAE Ojca Świętego Jana Pawła II  

do biskupów duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym. 

Rodzina: rodzice… 

41. Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. 

Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpli-

wie sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić tego cennego  

dziedzictwa. Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, 

wykorzystując nadal tę formę modlitwy.  

W Liście apostolskim Novo millennio ineunte zachęciłem do sprawowania Liturgii 

godzin również przez świeckich w zwyczajnym życiu wspólnot parafialnych i róż-

nych grup chrześcijańskich.39 Pragnę uczynić to samo, gdy chodzi o różaniec. Są to 

dwie drogi kontemplacji chrześcijańskiej nie alternatywne, ale wzajemnie się  

uzupełniające. Proszę zatem tych wszystkich, którzy zajmują się duszpasterstwem 

rodzin, by z przekonaniem zachęcali do odmawiania różańca. 

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgod-

nie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodzi-

ny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo  

również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidar-

ność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez 

Ducha Bożego. Liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w społeczeń-
stwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozu-

miewać. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać, a być może nieliczne momenty, kie-

dy można być razem, zostają pochłonięte przez telewizję. Podjąć na nowo odmawia-

nie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obra-

zy, ukazujące misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Najświętszej 

Matki. Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w 

Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego 

ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę. 

Numer: 8/2011  
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Liturgia słowa - XXX niedziela zwykła 

I czytanie (Wj 22, 20-26) To mówi Pan: Nie będziesz gnębił i nie 

będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami 

w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. 

Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę  

i zapali się gniew mój i wygubię was mieczem, i będą żony wasze 

wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubo-

giemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz  

postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. 

Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go 

oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne 

okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się żalił przede Mną, usłyszę 

go, bo jestem litościwy.  

II czytanie (1 Tes 1, 5c-10) Bracia: Wiecie, jacy byliśmy dla was, 

przebywając pośród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego 

ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami  

naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich 

wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się 

głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszę-

dzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić.  

Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznali-

śmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć 

Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, któ-

rego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzą-

cego gniewu.  

Ewangelia (Mt 22, 34-40) Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus 

zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony 

w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: "Nauczycielu, które 

przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: 

"«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 

swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze 

przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował  

swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach 

opiera się całe Prawo i Prorocy".  
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Ogłoszenia duszpasterskie—23.10.2011 r. 

 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Każdy  

z nas powołany jest do niesienia Dobrej Nowiny drugiemu człowie-

kowi. Po Mszach Świętych, przed wejściem do kościoła, ofiarą do 

puszek będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła. 

2. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w dni powszednie po 

Mszy Świętej wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. Nowenna do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 1800 przed Mszą 

Świętą. Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek przed Mszą 

Świętą wieczorną. 

3. Zbliża się powoli listopad – miesiąc zadumy i pamięci o zmar-

łych. 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 Du-

chowne w Szczecinie. Koperty na ofiary wyłożone są na stoliku 

przy wyjściu z kościoła. Dziękujemy za dotychczasową troskę  

o powołania i nasze seminarium. 

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedziela”, „Gość 

Niedzielny” oraz biuletynu parafialnego „Okno”. 

6. Dziękuję za pomoc w posprzątaniu kościoła, za zaangażowanie 

się w życie wspólnoty parafialnej oraz za wszelkie ofiary złożone na 

potrzeby kościoła i parafii.  

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa 

Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Proboszcz 


