Numer: 26/2014

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 05.10.2014 r.
8.00 Za parafian
9.30 Msza św. dziękczynna w I rocznicę ślubu Marty i Feliksa z
prośba o pomoc Ducha Świętego w budowaniu rodziny.
11.00 + Krystyna (1 rocz. śm.), Jan Pospychała
12.30 + Jerzy (30 rocz. śm.)
19.00

Całoroczny harmonogram spotkań przygotowujących się
do I Komunii Świętej i bierzmowania
I Komunia Święta

Poniedziałek: 06.10.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 O rozwój kultu maryjnego na świecie – I Róża Żywego Różańca
Wtorek: 07.10.2014 r.
18.00 Aby Bóg dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata – II Róża Żywego Różańca
Środa: 08.10.2014 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii –
III Róża Żywego Różańca
Czwartek: 09.10.2014 r.
18.00 + Jadwiga Zarecka (22 rocz. śm.)
Piątek: 10.10.2014 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 11.10.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 12.10.2014 r.
8.00
9.30 + Bronisława, Ryszard, Andrzej Tomankiewicz
11.00 O szczęśliwą operację dla Ani
12.30 O Boże błogosławieństwo dla Kingi z okazji 5 rocznicy urodzin

Data sakramentu – 31 maj 2015 r.
Osoba prowadząca – pani katechetka Teresa Nalepa. Kontakt, tel.: 509740172.
Spotkania – I i III poniedziałek miesiąca, godz. 18.00 w domu parafialnym.
Terminy spotkań: 2014 r.: 06 i 20 październik ; 03 i 17 listopad ; 01 i 15 grudzień;
2015 r.: 02 i 16 luty; 02 i 16 marzec; 20 kwiecień; maj – przygotowanie bezpośrednie. Dokładny terminarz zostanie podany w późniejszym czasie.
Sakrament bierzmowania
I rok przygotowania do bierzmowania (I klasa gimnazjum)
Osoba prowadząca – pani katechetka Teresa Nalepa. Kontakt, tel.: 509740172.
Spotkania – IV poniedziałek miesiąca, godz. 18.30 w domu parafialnym.
Terminy spotkań: 2014 r.: 27 październik; 24 listopad; 2015 r.: 23 luty; 23 marzec;
27 kwiecień; 25 maj.
II rok przygotowania do bierzmowania (I klasa gimnazjum)
Osoba prowadząca – pani katechetka Teresa Nalepa. Kontakt, tel.: 509740172.
Spotkania – II poniedziałek miesiąca, godz. 18.30 w domu parafialnym.
Terminy spotkań: 2014 r.: 13 październik; 08 grudzień; 2015 r.: 09 luty; 09 marzec;
13 kwiecień; 11 maj.
III rok przygotowania do bierzmowania (II klasa gimnazjum)
Osoba prowadząca – pani Elżbieta Filcek. Kontakt, tel.: 607983116.
Spotkania – I środa miesiąca, godz. 18.30 w domu parafialnym.
Terminy spotkań: 2014 r.: 05 listopad; 03 grudzień; 2015 r.: 04 luty; 04 marzec; 01
kwiecień.

19.00

www.bolesna.szczecin.pl
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Liturgia słowa – XXVII niedziela zwykła
I czytanie (Iz 5,1-7) Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż
okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku
niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda
winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a między winnicą
moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej?
Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc
dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją
rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom
zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.
II czytanie (Flp 4,6-9) O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest
prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na
uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli!
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
Ewangelia (Mt 21,33-43) Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył
winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w
końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów,
posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy
chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi
tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc:
Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To
jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a
winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali
plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie:
Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to
sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo
Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 05.10.2014 r.
1. W październiku zapraszamy na nabożeństwo różańcowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W sposób szczególny zapraszamy na różaniec w piątek, który
odmawiany jest przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym. Rozważania prowadzić będą
członkowie Żywego Różańca i Koła Przyjaciół Radia Maryja. Natomiast w sobotę odmawiać
będziemy Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. Zachęcamy do udziału w
nich i do wspólnej modlitwy.
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.
3. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 9 30;
dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, poniedziałek 06 października o godz. 18 00
w kościele; Caritas parafialny, 06 października o godz. 19 00 w domu parafialnym; spotkanie
Koła Przyjaciół Radia Maryja, piątek 10 października o godz. 19 00 w domu parafialnym;
zbiórka ministrantów i kandydatów na ministrantów, sobota 11 października o godz. 10 30.
Chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami, mogą jeszcze zapisać się po Mszy św. w zakrystii kościoła; koło plastyczne, sobota 11 października o godz. 11 00; próba scholii muzycznej, sobota 11 października o godz. 1315 w kościele. Zapraszamy młodzież i dzieci, które
chciałby wykorzystać swoje talenty muzyczne, aby śpiewać i grać Panu Bogu zapraszamy do
parafialnej scholii. Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się po Mszy św. do Pani
Wiolety – organistki; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej mają próbę śpiewu
każdej niedzieli 15 min przed Mszą święta dziecięcą. Całoroczny harmonogram spotkań
przygotowujących do sakramentu I Komunii Świętej i Bierzmowania umieszczony jest na
parafialnej stronie internetowej i w obecnym numerze biuletynu parafialnego „Okno”.
4. Poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, dzisiaj na
Mszy św. o godz. 1230.
5. Troska o powołania kapłańskie i zakonne jest jednym z głównych zadań, jakie stawia
przed duchownymi i wiernymi Kościół. Na ławkach wyłożone są koperty, które można zabrać do domu i jeśli ktoś uzna za słuszne i chciałby wesprzeć szczecińskie seminarium to
można złożyć w nich ofiarę i zwrócić w kolejną niedzielę podczas zbierania tacy. Za wszelką
pomoc i troskę o powołania serdecznie dziękuję.
6. Dzisiejszej niedzieli na placu przed kościołem zbierane są datki na obiady dla najbardziej
potrzebujących dzieci z naszej parafii. Za tydzień, w drugą niedzielę miesiąca ofiary złożone
na tacę podczas Mszy św. przeznaczone zostaną na cele inwestycyjne prowadzone przez
parafię – dokumentacja instalacji grzewczej . Dziękuję za wsparcie materialne.
7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. W szczególny sposób za pośrednictwem Matki Najświętszej polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny, nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo,
a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego. Intencje można zamawiać po każdej
Mszy św. w zakrystii.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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