Numer: 12/2011

INTENCJE MSZALNE - XXXIV niedziela zwykła
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Niedziela: 20.11.2011 r.
8.00 O błogosławieństwo Boże, łaski i opiekę Matki Bożej dla Tomasza
z okazji 40 urodzin
9.30 + Bogdan Jóźwiak (20 greg.)
11.00 + Helena (8 rocz. śm.), Piotr, Józef; zm. z rodz. Leniartów
12.30 + Maria Młodzińska (1 rocz. śm.)
19.00 + Tadeusz, Zdzisława, Stanisław
Poniedziałek: 21.11.2011 r.
18.00 1)
+ Bogdan Jóźwiak (21 greg.)
2)
+ Franciszek, Franciszka
Wtorek: 22.11.2011 r.
18.00 1)
+ Bogdan Jóźwiak (22 greg.)
2)
O powołania kapłańskie i zakonne w naszej parafii - II Róża
Różańcowa
Środa: 23.11.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 1)
intencje nowennowe
2)
+ Bogdan Jóźwiak (23 greg.)
Czwartek: 24.11.2011 r.
18.00 1)
+ Bogdan Jóźwiak (24 greg.)
2)
za parafian
Piątek: 25.11.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Bogdan Jóźwiak (25 greg.)
Sobota: 26.11.2011 r.
18.00 + Bogdan Jóźwiak (26 greg.)
Niedziela: 27.11.2011 r.
8.00
9.30 + Bogdan Jóźwiak (27 greg.)
11.00 + Stanisława Oleniec (30 dni po pogrzebie)
12.30 + Ryszard Pajdak (8 rocz. śm.)
19.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Alicji Ligenza
z okazji urodzin
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Jan Paweł II - Audiencja generalna 4 sierpnia 1999 r.
CZYŚCIEC - niezbędne oczyszczenie przed spotkaniem z Bogiem (2)
4. W Nowym Testamencie Chrystus ukazany jest jako Ten, który się wstawia i przyjmuje na
siebie funkcje najwyższego kapłana w dniu przebłagania (por. Hbr 5, 7; 7, 25). Kapłaństwo
nabiera jednak w Nim nowego i ostatecznego kształtu. Tylko jeden raz wchodzi On do niebieskiej świątyni, by wstawiać się za nami przed obliczem Boga (por. Hbr 9, 23-26, zwłaszcza
24). Jest On Kapłanem a jednocześnie «ofiarą przebłagalną» za grzechy całego świata (por. 1 J
2, 2). Jako Ten, który się wstawia i dokonuje za nas zadośćuczynienia, Jezus objawi się w
pełni przy końcu naszego życia ofiarowując swe miłosierdzie, ale także osądzając tych, którzy
odrzucają miłość i przebaczenie Ojca. Ofiarowanie miłosierdzia nie zwalnia z obowiązku,
byśmy przed obliczem Pana stawili się czyści i nieskazitelni, bogaci w miłość, którą św. Paweł
nazywa «więzią doskonałości» (Kol 3, 14).
5. Gdy podczas naszego ziemskiego życia odpowiadamy na ewangeliczne wezwanie, byśmy
byli doskonali jak Ojciec niebieski (por. Mt 5, 48), to tym samym wypełniamy powołanie do
wzrastania w miłości, abyśmy byli niezłomni i nienaganni wobec Boga Ojca, «na przyjście
Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi» (1 Tes 3, 13). Z drugiej strony jesteśmy wezwani do «oczyszczenia się z wszelkich brudów ciała i ducha» (por. 2 Kor 7, 1; por. 1 J
3, 3), ponieważ spotkanie z Bogiem wymaga absolutnej czystości. Trzeba usunąć wszelkie
ślady przywiązania do zła i naprawić wszelkie zniekształcenia duszy. Oczyszczenie musi być
całkowite i to właśnie wyraża nauka Kościoła o czyśćcu. Termin ten nie oznacza miejsca, lecz
formę życia. Ci, którzy po śmierci żyją w stanie oczyszczenia, trwają już w miłości Chrystusa,
uwalniającego ich od resztek niedoskonałości (por. Powszechny Sobór Florencki, Decretum
pro Graecis: DS 1304; Powszechny Sobór Trydencki, Decretum de iustificatione: DS 1580; Decretum de purgatorio: DS 1820). Należy uściślić, że stan oczyszczenia nie jest przedłużeniem sytuacji ziemskiej, tak jakby po śmierci istniała jeszcze dodatkowa możliwość zmiany
własnego losu. Nauczanie Kościoła w tym zakresie jest jednoznaczne i zostało potwierdzone
przez Sobór Watykański II, który głosi: «A ponieważ nie znamy dnia ani godziny, musimy, w
myśl upomnienia Pańskiego, czuwać ustawicznie, abyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg
naszego ziemskiego żywota (por. Hbr 9, 27), zasłużyli wejść razem z Panem na gody weselne i
być zaliczeni do błogosławionych (por. Mt 25, 31-46), i aby nie kazano nam, jak sługom złym
i leniwym (por. Mt 25, 26), pójść w ogień wieczny (por. Mt 25, 41), w ciemności zewnętrzne,
gdzie 'będzie płacz i zgrzytanie zębów' (Mt 22, 13 i 25, 30)» (Lumen gentium, 48).
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Liturgia słowa - XXXIV niedziela zwykła
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
I czytanie (Ez 34,11-12.15-17) Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę
szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam
przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w
dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z
powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał.
Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły.
II czytanie (1 Kor 15,20-26.28) Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród
tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak
też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności.
Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona
wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy
wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana
śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
Ewangelia (Mt 25,31-46) Jesus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim
tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli
jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po
prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej
stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem
nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy
widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię?
Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król
im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a
nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie
przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?
Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę
wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 20.11.2011 r.

1. Trwamy w pamięci modlitewnej o zmarłych. Zapraszamy na wypominki, które
w naszym kościele są w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej, a w niedzielę
o godz. 1830. Zachęcamy również do ofiarowania za bliskich nam zmarłych Mszy
św.
2. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 18 00 przed Mszą
Świętą. Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek przed Mszą Świętą wieczorną.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
3. Za tydzień 27 listopada, w I Niedzielę Adwentu, zostaną poświęcone opłatki na
stół wigilijny. Opłatki będzie można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu oraz w kancelarii parafialnej. Tego dnia będziemy gościć w naszej wspólnocie parafialnej alumna z Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego, który
razem z nami będzie się modlić o powołania kapłańskie i zakonne oraz pragnie wyrazić wdzięczność za modlitwę, pomoc duchową i materialną na rzecz naszego
Szczecińskiego Seminarium.
4. Spotkania formacyjne: Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej –21 listopada (poniedziałek), godz. 1830 w domu parafialnym; Rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej – 21 listopada (poniedziałek), godz. 1900 w domu parafialnym;
5. Osoby uczestniczące w parafialnej pielgrzymce do Ziemi Świętej zapraszam na
spotkanie popielgrzymkowe w piątek, 25 listopada o godz. 1900 w domu parafialnym.
6. Ostatniej niedzieli na parafialne cele inwestycyjne, podczas kolekty mszalnej zebrane zostało 1709 zł. Dziękuję za wszelkie dotychczasowe wsparcie. W szczególności za posprzątanie i przygotowanie kościoła oraz terenu przykościelnego do niedzielnej liturgii.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”
i biuletynu parafialnego „Okno” w którym znajduje się kolejna część artykułu:
CZYŚCIEC - niezbędne oczyszczenie przed spotkaniem z Bogiem.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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