Numer: 27/2017

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 01.10.2017 r.
8.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marka z prośbą
o opiekę Matki Bożej.
9.30 Za parafian
11.00
12.30 O błogosławieństwo Boże dla Szymona i całej jego rodziny.
19.00
Poniedziałek: 02.10.2017 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00
Wtorek: 03.10.2017 r.
18.00
Środa: 04.10.2017 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 O rozwój pobożności maryjnej w naszej parafii – I Róża
Żywego Różańca
Czwartek: 05.10.2017 r.
18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – II Róża Żywego
Różańca
Piątek: 06.10.2017 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra – III
Róża Żywego Różańca
Sobota: 07.10.2017 r. - Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca
18.00 + Alojzy Dzikiewicz (1 rocz. śm.)
Niedziela: 08.10.2017 r.
8.00 + Krzysztof (2 rocz. śm.)
9.30 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w rozwiązaniu pewnej sprawy.
11.00 + Helena, Malwina
12.30
19.00
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Katechezy przygotowujące do sakramentów
harmonogram na rok 2017/18
I Komunia Święta – data: 27 maja 2018
r.; Osoba prowadząca – pani katechetka
Teresa Nalepa. Kontakt, tel.: 509740172;
Spotkania – I i III poniedziałek miesiąca,
godz. 18.00 w domu parafialnym; Terminy spotkań: 2017 r.: Październik: 2 i 16
(godz. 1830 w kościele), Listopad: 6 i 20,
Grudzień: 4 i 18 (spotkanie opłatkowe).
2018 r.: Styczeń: spotkań nie ma, Luty:
5 i 19, Marzec: 5 i 19, Kwiecień: 16,
Maj: przygotowanie bezpośrednie. Dokładny terminarz zostanie podany w późniejszym czasie.
Bierzmowanie.
I rok przygotowania. Osoba prowadząca – pani katechetka Teresa
Nalepa. Kontakt, tel.: 509740172; Spotkania - IV poniedziałek miesiąca o godz.18.30; Terminy spotkań: 2017 r.: Październik: 23 (godz. 1830
w kościele), Listopad: 27, Grudzień - spotkania nie ma. 2018 r.: Styczeń - spotkania nie ma, Luty: 26, Marzec: 26, Kwiecień: 23, Maj: 28.
II rok przygotowania. Osoba prowadząca – pani katechetka Teresa
Nalepa. Kontakt, tel.: 509740172; Spotkania - II poniedziałek miesiąca
o godz.18.30; Terminy spotkań: 2017 r.: Październik: 9 (godz. 1830
w kościele), Listopad: 13, Grudzień: 11. 2018 r.: Styczeń - spotkania
nie ma, Luty: 12, Marzec: 12, Kwiecień: 09, Maj: 14, Czerwiec: 11.
III rok przygotowania do bierzmowania. Osoba prowadząca – pani Elżbieta Filcek. Kontakt, tel.: 607983116; Spotkania – I środa miesiąca, godz. 18.30 w domu parafialnym; Terminy spotkań: 2017 r.:
Październik: 4, Listopad: 8, Grudzień: 6. 2018 r.: Styczeń - spotkania
nie ma, Luty: 1, Marzec: 7, Kwiecień: 4.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 01.10.2017 r.

Liturgia słowa – XXVI niedziela zwykła
I czytanie (Ez 18,25-28) Wy mówicie: Sposób postępowania Pana nie
jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu
i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny
odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa
i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się
i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na
pewno żyć będzie, a nie umrze.
II czytanie (Flp 2,1-11) Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli - jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu,
jeśli jakieś serdeczne współczucie - dopełnijcie mojej radości przez to,
że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha,
pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego
współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając
jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie
tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech was
ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz
ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci
krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował
Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język
wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
Ewangelia (Mt 21,28-32) Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!
Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu:
Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam:
Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.
Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie
uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na
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to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

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 prowadzą członkowie Żywego
Różańca i Matki w Modlitwie. W sobotę nabożeństwo jest według stałego porządku . 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 z modlitwa do św. Jana Pawła II w środę przed
Mszą św.; Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego
w piątek od godz. 1700 do 1800; Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca w sobotę po Mszy św.
3. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 9 30; dzieci
przygotowujące się do I Komunii Świętej, poniedziałek 02 października o godz. 18 30 w kościele;
Koło Przyjaciół Radia Maryja, czwartek 5 października o godz. 1830 w domu parafialnym; Matki
w Modlitwie , piątek 6 października po Mszy św. w domu parafialnym; zbiórka ministrantów i kandydatów na ministrantów, sobota 7 października o godz. 10 30. Chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami, mogą jeszcze zapisać się po Mszy św. w zakrystii kościoła; koło plastyczne, sobota 7
października o godz. 1100; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej mają próbę śpiewu każdej niedzieli 15 min przed Mszą święta dziecięcą.
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek szczególną
intencją wspólnej modlitwy różańcowej będzie prośba o nowe i święte powołania zakonne i kapłańskie, w piątek zaś wynagrodzenie zniewag, jakie Serce Jezusowe doświadcza przez oziębłość ludzkich serc, a w sobotę wynagradzanie zniewag jakie doświadcza Matka Zbawiciela przez ludzi. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek od godz. 9 00. Spowiedź pierwszopiątkowa od
godz. 1700 do 1745. W powyższe dni zapraszamy na Msze św. o godz. 1800
5. Poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, w niedzielę 8 października na Mszy św. o godz. 1230.
6. W sobotę, 7 października zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji „Różaniec do granic”.
O godzinie 1030 spotykamy się w kościele stacyjnym pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku koło
Dobrej Szczecińskiej. Tam już według programu będzie się odbywać powyższa akcja modlitewna
(Msza św., nabożeństwo eucharystyczne i Różaniec św. w przydzielonej strefie na granicy) Planowane zakończenie około godz. 1600. Dojazd do Buku we własnym zakresie (około 13 km).
7. W niedzielę, 8 października po Mszy św. o godz. 19 00 zapraszamy na bezpłatny koncert pieśni
Maryjnych i muzyki oratoryjno-kantatowej w naszym kościele. Wystąpi m.in. chór parafialny, soliści i instrumentaliści. Po koncercie będzie można złożyć dobrowolna ofiarę jako podziękowanie.
Więcej informacji na plakacie w gablocie z ogłoszeniami.
8. 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 zobowiązani jesteśmy do
wsparcia seminarium datkiem wysokości 4000 zł. Obecnie zebrane zostało 800 zł. Za wszelką pomoc finansową i troskę o powołania serdecznie dziękuję.
9. 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. Dziękuję za wsparcie materialne.
10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”, „Mały Gość Niedzielny” i biuletyn parafialny „Okno”.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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