Numer: 27/2015

INTENCJE MSZALNE

Niedziela: 04.10.2015 r.
8.00 + ks. kan. Zbigniew Wójcik
9.30 + Celina Chodowicz (miesiąc po pogrzebie)
11.00 + Krystyna (2 rocz. śm.), Jan Pospychała
12.00 O pozytywny wyrok w sprawie nieważności małżeństwa
19.00 Za parafian
Poniedziałek: 05.10.2015 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Wiesława Piech (miesiąc po śmierci)

Harmonogram katechez przygotowujących do sakramentu
I Komunii św. i bierzmowania.

Wtorek: 06.10.2015 r.
18.00 O rozwój kultu Maryjnego – II Róża Żywego Różańca

Data I Komunii Świętej – 29 maj 2015 r. Spotkania – I i III poniedziałek
miesiąca, godz. 18.30 w domu parafialnym. Osoba prowadząca – pani katechetka
Teresa Nalepa. Kontakt, tel.: 509740172.

Środa: 07.10.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Helena, Malwina
Czwartek: 08.10.2015 r.
18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty
parafialnej – I Róża Żywego Różańca
Piątek: 09.10.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00

Terminy spotkań: 2015 rok: październik: 05 i 19, listopad: 02 i 16, grudzień: 07
i 21; 2016 rok: styczeń: spotkań nie ma, luty: 15, marzec: 07 i 21, kwiecień: 04
i 18, maj: przygotowanie bezpośrednie. Dokładny terminarz zostanie podany
w późniejszym czasie.

Sobota: 10.10.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma
niewolnictwa – III Róża Żywego Różańca

Terminy spotkań: 2015 rok: październik: 07, listopad: 04, grudzień: 02; 2016 r.:
styczeń: spotkania nie ma, luty: spotkania nie ma, marzec: 02, kwiecień: 06, maj:
04.

Niedziela: 11.10.2015 r.
8.00

II rok przygotowania do bierzmowania (II klasa gimnazjum). Spotkania
– IV poniedziałek miesiąca, godz. 18.30 w domu parafialnym. Osoba prowadząca – pani katechetka Teresa Nalepa. Kontakt, tel.: 509740172.

9.30
11.00 + Henryk Lachota (15 rocz. śm.)
12.00
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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I Komunia Święta

Bierzmowanie
I rok przygotowania do bierzmowania (I klasa gimnazjum). Spotkania
– I środa miesiąca, godz. 18.30 w domu parafialnym. Osoba prowadząca
– pani Elżbieta Filcek. Kontakt, tel.: 607983116

Terminy spotkań: 2015 rok: październik: 26, listopad: 23, grudzień: spotkania nie
ma; 2016 r.: styczeń: spotkania nie ma, luty: 22, marzec: spotkania nie ma,
kwiecień: 25, maj: 23.
III rok przygotowania do bierzmowania (III klasa gimnazjum). Spotkania
– II poniedziałek miesiąca, godz. 18.30 w domu parafialnym. Osoba prowadząca
– pani katechetka Teresa Nalepa. Kontakt, tel.: 509740172.
Terminy spotkań: 2015 rok: październik: 13, listopad: spotkania nie ma,
grudzień: 08; 2016 r.: styczeń: spotkania nie ma, luty: 09, marzec: 09, kwiecień:
13, maj: przygotowanie bezpośrednie. Dokładny terminarz zostanie podany w
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późniejszym czasie.

Liturgia słowa – XXVII niedziela zwykła
I czytanie (Rdz 2,18-24) Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy
z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg
przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę.
Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym
i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia
dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem.
Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę.
A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta dopiero
jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca
swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym
ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.
II czytanie (Hbr 2,9-11) Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski
Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu, dla którego
wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego /są/
wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.
Ewangelia (Mk 10,2-16) Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać
list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku
stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo
względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia
cudzołóstwo. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie
szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich:
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich
bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je
w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 04.10.2015 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 św. Ojca Pio w poniedziałek przed
Mszą św.; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św.; 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.
3. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz.
930; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, poniedziałek 05 października
o godz. 1830; I rok przygotowania do bierzmowania, środa 07 października o godz. 18 30
w domu parafialnym; spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja, czwartek 8 października
o godz. 1900 w domu parafialnym; zbiórka ministrantów i kandydatów na ministrantów,
sobota 10 października o godz. 1030. Chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami, mogą
jeszcze zapisać się po Mszy św. w zakrystii kościoła; koło plastyczne, sobota 10 października o godz. 1100; 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.
4. Poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, w niedzielę 11 października na Mszy św. o godz. 12 30.
5. Osób, które brały udział w pielgrzymce do Fatimy i miejsc świętych w Portugalii zapraszamy na we wtorek, 6 października na Msze św. o godz. 18 00, a następnie na spotkanie
w domu parafialnym.
6. Troska o powołania kapłańskie i zakonne jest jednym z głównych zadań, jakie stawia
przed duchownymi i wiernymi Kościół. Jak co roku, 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. W tym roku jako wspólnota parafialna jesteśmy zobowiązani do wsparcia seminarium kwotą 4000 zł. Za wszelką pomoc i troskę o powołania serdecznie dziękuję.
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. Intencje można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii lub w środę w biurze
parafialnym. Istnieje możliwość zamówienia Mszy św. gregoriańskiej.
8. 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 – dokończenie instalacji grzewczej . Dziękuję za wsparcie materialne.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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