Numer: 26/2017

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 25.06.2017 r.
8.00 + Stanisław (8 rocz. śm.)
9.30 + Janina Pajdak
11.00 + Władysława, Paweł Dobosz
12.30 O błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty i Mariusza z okazji
26 rocznicy ślubu. Z podziękowaniem za wszelkie łaski jakie
otrzymała w tym czasie rodzina.
19.00 O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry z okazji 35 urodzin
i o łaski dla całej rodziny.
Poniedziałek: 26.06.2017 r.
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Doroty
Wtorek: 27.06.2017 r.
18.00 + Urszula Stankiewicz
Środa: 28.06.2017 r.
18.00 Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu
pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego III RŻR
Czwartek: 29.06.2017 r.
18.00
Piątek: 30.06.2017 r.
18.00 + Jadwiga, Antoni Rogowscy
Sobota: 01.07.2017 r.
18.00
Niedziela: 02.07.2017 r. 8.00 + Maria, Adolf Leszkowicz
9.30 O Boże błogosławieństwo dla Marii i Mariana z okazji 40
rocz. ślubu i o opiekę Matki Bożej nad całą rodziną
11.00 + Jan Pazdan (40 rocz. śm.)
19.00 W intencji Grzegorza z okazji 18 urodzin z prośba o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji.
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15 września 2017 r. we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
wprowadzenie i instalacja na stałe
relikwii św. Jana Pawła II i św. Ojca Pio
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Liturgia słowa – XII niedziela zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie - 25.06.2017 r.

I czytanie (Jr 20,10-13) Słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy
i wywrzemy swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie jako potężny
mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo
zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą.
Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na
nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie
bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.
II czytanie (Rz 5,12-15) Przez jednego człowieka grzech wszedł na
świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... Bo i przed Prawem grzech
był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A
przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad
tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest
typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego
sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich
wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.
Ewangelia (Mt 10,26-33) Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie
bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być
wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.
Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie
na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają
ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę
i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za
asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na
ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego
więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed
moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

1. Z niedzielą 2 lipca zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych. W okresie
wakacyjnym nie będzie odprawianej Mszy św. o godz. 1230. Msze św.
w dzień powszedni odprawiane są według stałego porządku, o godz. 1800.
Możliwość spowiedzi pół godziny przed Mszą św.
2. W czwartek, 29 czerwca, obchodzić będziemy w Kościele uroczystość Św.
Apostołów Piotra i Pawła. Taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona
jest na świętopietrze dla Stolicy Apostolskiej. Zapraszamy na Msze św.
o godz. 1800.
3. 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; Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca w sobotę po
Mszy św. wieczornej; zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 2 lipca
po Mszy św. o godz. 930; nabożeństwo czerwcowe dzisiaj o godz. 1830, a od
poniedziałku do piątku po Mszy św.
4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, zapraszamy na Msze
św. o godz. 1800.
5. Osoby wyjeżdżające na parafialna pielgrzymkę śladami św. Pawła na Maltę proszę o uregulowanie , do końca czerwca, drugiej transzy wpłaty wysokości 1000 zł.
6. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”,
„Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Miłujcie się” i biuletyn parafialny „Okno”. W okresie wakacyjnym biuletyn nie będzie wydawany.
Wznowienie nastąpi z początkiem października. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do ukazywania się biuletynu parafialnego Osowskiego Katolika Nowina «Okno». Bieżące wiadomość znajdziemy na parafialnej stronie internetowej i na profilu parafii na Twitterze
(@BolesnaSzczecin).
7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest
modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Uciekajmy się do Miłosierdzia Bożego prosząc o łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam
zmarłych o dar życia wiecznego.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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