Numer: 19/2017

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 07.05.2017 r.
8.00 + Maria (11 rocz. śm.)
9.30 + Jadwiga Żuk (30 dni po pogrzebie)
11.00 O błogosławieństwo Boże dla Ewy i Zbigniewa z okazji 36 rocznicy ślubu i o opiekę Matki Bożej dla ich dzieci
12.30 O Boże błogosławieństwo dla Ireneusza z okazji urodzin
19.00 + Irena Derkacz (20 greg)
Poniedziałek: 08.05.2017 r.
18.00 + Irena Derkacz (21 greg)
Wtorek: 09.05.2017 r.
18.00 + Irena Derkacz (22 greg)
Środa: 10.05.2017 r.
18.00 + Irena Derkacz (23 greg)
Czwartek: 11.05.2017 r.
18.00 + Irena Derkacz (24 greg)
Piątek: 12.05.2017 r.
18.00 + Irena Derkacz (25 greg)
Sobota: 13.05.2017 r.
18.00 + Irena Derkacz (26 greg)
Niedziela: 14.05.2017 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych
9.30 + Zofia
11.00 + Zuzanna Wójcikowska (7 rocz. śm.)
12.30 + Stefania Kuzawińska (3 rocz. śm.)
19.00 + Irena Derkacz (27 greg)
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Fatima Cud Słońca
W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny, Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Cała
trójka mieszkała w Aljustrel, w
miejscu należącym do parafii
fatimskiej. Objawienia miały
miejsce na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria, i
znajdującym się dwa i pół kilometra od Fatimy na drodze do
Leirii. Matka Boża ukazała się
im na krzewie zwanym ilex, będącym karłowatą odmianą dębu,
mierzącym nieco ponad metr
wysokości. Franciszek widział
Maryję, lecz Jej nie słyszał.
Hiacynta Ją widziała i słyszała. Łucja natomiast widziała, słyszała i
rozmawiała z Nią. Objawienia miały miejsce około południa. Pierwsze
objawienie: 13 maja 1917 r.
13 października 1917 roku w Fatimie Matka Boża po raz szósty
ukazała się trojgu portugalskim pastuszkom. Dzieciom towarzyszył
ogromny tłum. Ludzie pobożni przyszli z nakazu sumienia, inni ze
zwykłej ciekawości. Niektórzy znaleźli się tam z obowiązku służbowego. Trzy miesiące wcześniej Maryja zapowiedziała: W październiku
powiem wam, kim jestem i czego chcę oraz dokonam cudu, który
wszyscy zobaczą, aby uwierzyli. Wezwania Matki Bożej skierowane
do ludzi oraz tajemnice, które otrzymały dzieci miały uzyskać potwierdzenie, które powinno przekonać każdego co do prawdziwości objawień.
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Liturgia słowa – 4 Niedziela Wielkanocna

I czytanie (Dz 2,14a.36-41) Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma
i przemówił do nich donośnym głosem: Niech więc cały dom Izraela wie
z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali,
uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi
serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was
ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,
a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla
dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan
Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał:
Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około
trzech tysięcy dusz.
II czytanie (1 P 2,20b-25) To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie,
a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus
przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za
Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził,
ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele
poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami
grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.
Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza
i Stróża dusz waszych.
Ewangelia (J 10,1-10) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie
wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem
owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on
swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi,
staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy,
którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie
zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko
po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 07.05.2017 r.
1. W poniedziałek, 8 maja, przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W sobotę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą
Fatimską oraz kolejną rocznicę zamachu na papieża św. Jana Pawła II. Zapraszam na
Msze św. o godz. 1800.
2. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja 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. wieczornej; nabożeństwo
majowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W sposób
szczególny zapraszamy na Litanię loretańską w piątek, która odmawiana będzie przy
figurze Matki Bożej na placu kościelnym. W sobotę ze względu na to, że odprawiane
jest już nabożeństwo maryjne nie będzie nabożeństwa majowego.
3. Spotkania formacyjne: Zmiana Tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św.
o godz. 930; Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej według harmonogramu
dostępnego na parafialnej stronie internetowej i w obecnym numerze biuletynu parafialnego „Okno”; Parafialna Grupa Radia Maryja w czwartek 11 maja po Mszy św. w
domu parafialnym; Matki w Modlitwie w piątek 12 maja o godz. 1900 w domu parafialnym.
4. Za tydzień w niedzielę 14 maja będziemy gościć w naszej wspólnocie alumna Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, który wraz z nami
będzie się modlił o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
5. Są jeszcze dwa miejsca na parafialną pielgrzymkę śladami św. Paweł na Maltę
w terminie od 17 do 24 września. Także organizowana jest z parafii na Głębokim
pielgrzymka śladami św. Brata Alberta w terminie od 26.06 do 01.07. Więcej informacji na temat pielgrzymek na plakatach umieszczonych w gablocie ogłoszeń przed
kościołem.
6. Dzisiejszej w pierwszą niedzielę miesiąca zbierane są datki do puszki na obiady dla
dzieci i młodzieży z naszej parafii, które takiego wsparcia potrzebująca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona będzie na renowację ławek. Dziękuje za pomoc finansową.
7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa
Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie w maju za wstawiennictwem Maryi prośmy Jezusa Zmartwychwstałego o wszelkie łaski dla nas i naszych rodzin, a dla
drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny” „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn
parafialny „Okno”.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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