Numer: 05/2015
INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 01.02. 2015 r.
8.00 Za parafian
9.30 1)
2)

+ Barbara, Jerzy Karpowicz (10 rocz. śm.)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marii

11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i pomyślność w życiu dla Pawła z
okazji urodzin
12.30 + Jerzy Grączewski (8 greg.)
19.00 + Janina Tyszkiewicz (3 rocz. śm.), zmarli z rodziny
Poniedziałek: 02.02.2015 r.
18.00 + Jerzy Grączewski (9 greg.)
Wtorek: 03.02.2015 r.
18.00 1) + Jerzy Grączewski (10 greg.)
2) Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i
wsparcie wspólnocie chrześcijańskiej - II Róża Żywego Różańca
Środa: 04.02.2015 r.
18.00 + Jerzy Grączewski (11 greg.)
Czwartek: 05.02.2015 r.
18.00 + Jerzy Grączewski ( 12 greg.)
Piątek: 06.02.2015 r.
18.00 + Jerzy Grączewski (13 greg.)
Sobota: 07.02.2015 r.
18.00 + Jerzy Grączewski (14 greg.)
Niedziela: 08.02.2015 r.
8.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - I Róża
Żywego Różańca
9.30 + Zofia, Janusz Góra
11.00 1)
2)

+ Anna Pogorzelska-Łucyk (1 rocz. śm.)
+ Nina (11 rocz. śm.)

12.30 + Lucyna, Bronisław
19.00 + Jerzy Grączewski (15 greg.)
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Pielgrzymka maryjna – Fatima i Portugalia
Termin: 16-25 września 2015 r.; Cena: 520 euro + 1700 zł

1 dzień 16.09. (środa): Szczecin-Berlin-Lizbona-Fatima. Wyjazd ze Szczecina do Berlina i przelot do Lizbony (godz. 1130-1420), przejazd autokarem do Fatimy (ok. 150 km). Zakwaterowanie
w hotelu, nawiedzenie sanktuarium – zapoznanie się z historią tego miejsca i historia objawień.
Kolacja. Możliwość wieczornego uczestnictwa w Różańcu i procesji ze świecami.
2 dzień 17.09 września (czwartek): Fatima-Aljustrel-Tomar-Fatima. Msza św. 730. Śniadanie
830. Przed południem: droga krzyżowa, zwiedzanie domów dzieci w miejscowości Aljustrel oraz
miejsca objawień w Valinhos i Loca do Cabeco. Po południu: zwiedzanie klasztoru templariuszy w Tomar (ok. 50 km.). Powrót do Fatimy i kolacja. Możliwość wieczornego uczestnictwa w
Różańcu i procesji ze świecami.
3 dzień 18.09. (piątek): Fatima-Batalha-Alcobaca-Nazare-Fatima. Msza św. 730. Śniadanie 800.
Całodzienny wyjazd do klasztorów w Batalha i Alcobaca oraz miejscowości Nazaré - kościoła
Matki Bożej w Nazaré. (ok. 80 km.) Odpoczynek na plaży nad Oceanem Atlantyckim. Po południu powrót do Fatimy i kolacja. Możliwość wieczornego uczestnictwa w Różańcu i procesji ze
świecami.
4 dzień 19.09. (sobota): Fatima-Coimbra-Grijó-Villa Nova de Gaia (Porto). Msza św. 730. Śniadanie 800. Wyjazd do Coimbry – zwiedzanie założonego w 1290 r. uniwersytetu, romańskiej
katedry, spacer po średniowiecznych uliczkach i placach. Czas wolny. Około południa wyjazd
do Grijó i zwiedzanie klasztoru de Grijo powstałego w 922 r. Wyjazd do Villa Nova de Gaia:
zwiedzanie miasta, które jest głównym eksportem wina marki Porto. Zwiedzanie piwnic winnych i degustacja. Zakwaterowanie w hotelu i kolacja. Czas wolny. (ok. 230 km.)
5 dzień 20.09. (niedziela): Porto-Santarem-Faro. Śniadanie 730. Zwiedzanie Porto: stare miasto:
katedra, kościół św. Franciszka, dzielnica Ribeira. Około południa przejazd do Santarem - Msze
św. w kościele Cudu Eucharystycznego. Przejazd na południe Portugalii do regionu wypoczynkowego Algarve. Zakwaterowanie w hotelu i kolacja. Czas wolny. (ok. 530 km.)
6-7 dzień 21-22.09. (poniedziałek-wtorek): Faro. Dni wolne przeznaczone na wypoczynek.
8 dzień 23.09. (środa): Faro-Lizbona. Śniadanie 730. Wyjazd do Lizbony. Msza św. w katedrze
1200. Zwiedzanie miasta: dzielnica Alfama, kościół św Antoniego, panorama miasta z Zamku
św. Jerzego, dzielnica Belem, klasztor hieronimitów, Wieża Betlejemska, Pomnik Odkryć Geograficznych, przejazd Mostem 25 Kwietnia. Ciastkarnia Pastéis de Belém. Zakwaterowanie i
kolacja. Czas wolny. (ok. 250 km)
9 dzień 24 września (czwartek): Lizbona-Sintra-Cabo de Roca-Lizbona. Śniadanie 730. Wyjazd
do Sintry: zwiedzenia Pałacu Królewskiego i pałacu Pena. Przejazd na Cabo de Roca - najdalej
na zachód wysunięty przylądek Europy. Po południu powrót do Lizbony: przejażdżka zabytkowym tramwajem, most Vasco da Gama, zwiedzanie Oceanarium w Parku Narodów (teren Wystawy Światowej EXPO 98). Kolacja. Czas wolny. (ok. 50 km)
10 dzień 25 września (piątek): Lizbona-Berlin-Szczecin. Przelot z Lizbony do Berlina (godz. 6 15
–1055) Przejazd autokarem do Szczecina. Powrót w godzinach południowych .
Zapewniamy: transfer na lotnisko do Berlina, przelot samolotem, przejazd klimatyzowanym autokarem w Portugalii, 9 noclegów w hotelu 2*/3* (pokoje 2-osobowe), wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja), opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów (za dodatkową opłatą: Ciastkarnia Pastéis de Belém i Oceanarium w Parku Narodów), ubezpieczenie, przewodnik, opieka duszpasterska, Msze św.
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Liturgia słowa – IV niedziela zwykła
I czytanie (Pwt 18,15-20) Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród
braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to
prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech
więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę
tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan: Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim
imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok
odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo
wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieść śmierć.
II czytanie (1 Kor 7,32-35) Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się
przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega
o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki.
Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana,
o to, by była święta i ciałem i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż,
zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię
to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to,
byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.
Ewangelia (Mk 1,21-28) W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł
do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem
jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać:
Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić.
Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz
i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym
krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Ogłoszenia duszpasterskie - 01.02.2015 r.
1. Jutro, w poniedziałek 02 lutego przezywać będziemy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane także świętem Matki Bożej Gromnicznej, a zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszamy na Msze Świętą z poświęcenie gromnic o godz. 18 00. Składka na tacę
będzie przeznaczona na potrzeby klasztorów klauzurowych, które ustawicznie modlą się
w intencjach Kościoła i świata a więc także i za nas.
2. We wtorek 03 lutego obchodzić będziemy wspomnienie św. Błażeja. Msze św. z błogosławieństwem gardła o godz. 1800. W sposób szczególny zapraszamy osoby dotknięte chorobami
gardła.
3. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca Pio w
poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
środę przed Mszą św. wieczorną; adorację Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką
do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy
w Pańskiej Winnicy także z naszej wspólnoty parafialnej. Na Msze św. wieczorną w sposób
szczególny zapraszamy ministrantów wraz z rodzicami. W piątek pragniemy wypełnić prośbę
Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Tego dnia odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą od godz. 9 00. Możliwość spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 1700 do 1800. W sobotę Msza św. o godz. 1800.
5. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po
Mszy św. o godz. 930 w kościele; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, poniedziałek 02 lutego o godz. 1800; spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii
Świętej w poniedziałek bezpośrednio po spotkaniu dzieci;
Matki w Modlitwie w piątek 6 lutego o godz. 19 00; schola muzyczna w piątek 6 lutego po
Mszy św. w kościele; zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę 7 lutego o godz. 10 30;
koło plastyczne w sobotę 7 lutego o godz. 1100.
6. Biuro parafialne jest czynne środę od godz. 19 00 do 2000.
7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny, nas samych prosząc
o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
8. Tradycyjnie we wrześniu organizowana jest parafialna pielgrzymka do miejsc świętych. W
tym roku zapraszamy na 10 dniową pielgrzymka do Matki Bożej w Fatimie i miejsc świętych
w Portugalii w terminie: 16-25 września 2015 r. Cena pielgrzymki to 520 euro i 1700 zł. Cena
obejmuje przelot samolotem, transfer na lotnisko, noclegi, wyżywienie: śniadania i kolacja,
autokar, wstęp do wybranych zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie, pilota i opiekę
duszpasterską. Plan pielgrzymki znajduje się na stronie parafialnej, gablocie ogłoszeń przed
kościołem i w Oknie. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Zapisy w zakrystii.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”,
„Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno”, w którym znajdziemy m.in. czytania na bieżącą niedzielę, ogłoszenia duszpasterskie czy intencje na najbliższy tydzień oraz program pielgrzymki do Fatimy i Portugalii.
10. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki na obiady dla najbardziej potrzebującej młodzieży
i dzieci z naszej parafii. A za tydzień w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas Mszy
św. przeznaczona będą na inwestycję parafialne. Za pomoc i wsparcie finansowe Bóg zapłać.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.

Proboszcz
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