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INTENCJE MSZALNE — XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

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)  

Poniedziałek: 31.10.2011 r. 

18.00 + Maria Kijek (29 greg.) 

Wtorek: 01.11.2011 r. 

8.00 + Maria Kijek (30 greg.) 

9.30 + Bogdan Jóźwiak (1 greg.)  

11.00  

19.00  

Środa: 02.11.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 1) intencje nowennowe 

2) + Bogdan Jóźwiak (2 greg.)  

Czwartek: 03.11.2011 r. 

18.00 + Bogdan Jóźwiak (3 greg.)  

Piątek: 04.11.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Bogdan Jóźwiak (4 greg.)  

Sobota: 05.11.2011 r. 

18.00 1)W intencji Marysi o Boże błogosł i opiekę MB w dniu 14 urodzin 

2)+ Bogdan Jóźwiak (5 greg.)  

Niedziela: 06.11.2011 r. 

8.00 + Wanda Strzelecka 

9.30 + Bogdan Jóźwiak (6 greg.)  

11.00 + Antonii (15 rocz. śm.), Genowefa, Elżbieta, Zofia 

12.30 + Sylwester 

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Misje u Stóp Krzyża (4-11 listopada 2011 r.) są to tygodniowe medytacje, za-
myślenia i czuwania zarówno całych parafii, jak również osób indywidualnych, trwa-
jących u stóp Krzyża – kopi najstarszego zachowanego na Pomorzu Zachodnim 
Krzyża Ottonowego z konkatedry w Kamieniu Pomorskim oraz przy Relikwiach 
Drzewa Krzyża Świętego w Relikwiarzu z Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego 
i Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy Brzozdowieckiej w konkatedrze w Kamieniu 
Pomorskim.  

Numer: 9/2011  

Piątek 04 listopada 2011  

17.00 Spowiedź święta 

17.30 Przywitanie Krzyża 

18.00 Msza św. i wypominki 

19.00 Adoracja Krzyża 

21.00 Apel Jasnogórski 

Sobota 05 listopada 2011 r. 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
(bierzmowani I klasa) 

15.30 Adoracja Krzyża 

17.30 Różaniec (I Róża) 

18.00 Msza św. i wypominki 

19.00 Adoracja Krzyża 

21.00 Apel Jasnogórski 

Niedziela 06 listopada 2011 

Msze św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00,  
12.30, 19.00 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
(Caritas) 

18.30 Wypominki 

20.30 Różaniec (II Róża) 

21.00 Apel Jasnogórski 

Poniedziałek – Czwartek  

07 - 10.11.2011 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

15.30 Adoracja Krzyża 

17.00-18.00 Spowiedź święta 

17.30 Różaniec 

18.00  Msza św. i wypominki 

19.00 Adoracja Krzyża 

21.00 Apel Jasnogórski 

Piątek 11 października 2011 

14.00 Adoracja Krzyża 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
(Akcja Katolicka) 

15.30 Przekazanie Krzyża do kolejnej 
parafii  

07.11 Koronka (III Róża), Różaniec 
(Bierzmowani II klasa) 

08.11 Koronka (I Róża), Różaniec (III 
Róża) 

09.11 Koronka (II Róża), Różaniec 
(Bierzmowani III klasa) 

10.11 Koronka (I Komunia), Różaniec 
(ministranci z rodzicami) 

http://www.diecezja.szczecin.pl/historia/aktualnosci/Kopia-najstarszego-pomorskiego-krzyza-z-XIII-w-powedruje-po-parafiach_989
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Liturgia słowa  - uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła 

I czytanie (1 Krl 8,22-23.27-30) Salomon stanął przed ołtarzem Pana wo-
bec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: 

„O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty ani w górze na niebie, 

ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Two-

ich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca. Czy jednak naprawdę za-
mieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię 

objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę 

Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę 
modlitwę, w której dziś twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i 

w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym po-

wiedziałeś: "Tam będzie moje imię", tak aby wysłuchać modlitwę, którą 
zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi 

i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wy-

słuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale 

też i przebacz”.  

II czytanie (1 Kor 3,9b-11.16-17) Bracia: Jesteście Bożą budowlą. Według 
danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, 

ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. 

Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest poło-
żony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga 

i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego 

zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.  

Ewangelia (Mt 16,13-19) Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipo-

wej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” 
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 

inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy 

za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesja-
szem, Synem Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, 

Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Oj-

ciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - 

Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie prze-
mogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na 

ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwią-

zane w niebie”.  
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Ogłoszenia duszpasterskie—30.10.2011 r. 

1. „Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosier-

dzia co do duszy. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmar-

li. Modlitwa za zmarłych tzw. „wypominki” w listopadzie w naszym kościele 

będą w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. 

Karty wypominkowe wyłożone są przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy, oprócz 

modlitwy wypominkowej, do ofiarowania Mszy Świętych za zmarłych z naszych 

rodzin 

2. We wtorek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętaj-

my, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W na-

szym kościele będą one odprawione o godz.: 800, 930, 1100 i 1900. Wypominki 

tego dnia będą o 1830. 

3. Zapraszamy już na ostatnie nabożeństwo różańcowe. Dzisiaj o 1830, a w ponie-

działek po Mszy Świętej wieczornej. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy w środę o godz. 1800 przed Mszą Świętą. Koronka do Miłosierdzia Bożego 

w piątek przed Mszą Świętą wieczorną. 

4. Od 4 do 11 listopada będą w naszej parafii „Misje u stóp Krzyża” . Szczegóło-

wy plan misji  jest na pierwszej stronie biuletynu parafialnego „Okno” 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-

bota miesiąca. W naszych modlitwach będziemy dziękować za dar Eucharystii 

oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie podczas Mszy św. w czwartek 

o godz. 1800. Tego dnia zapraszamy do wspólnej modlitwy ministrantów wraz z 

rodzinami. Spowiedź w pierwszy piątek miesiąca od godz. 1700. Odwiedziny 

chorych z posługą sakramentalną w piątek od godz. 900 

6. Spotkania formacyjne: Krąg biblijny – 3 listopada (środa), godz. 1900 w domu 

parafialnym; Zbiórka kandydatów na ministranta – 5 listopada (sobota), godz. 

1000 w domu parafialnym; Zbiórka ministrantów – 5 listopada (sobota), godz. 

1100 w domu parafialnym. 

7. Nadal można wesprzeć Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w 

Szczecinie. Koperty na ofiary wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kościoła. 

Dziękujemy za dotychczasową pomoc. 

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

„Mały Gość Niedzielny” oraz biuletynu parafialnego „Okno”. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i 

opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


