Intencje mszalne

27/2018

Niedziela - 14.10.2018 r.
8.00

W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich
prowadzonych

9.30

+ Zofia Kojpasz (15 greg)

Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne
11.00 wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu I RŻR
12.30 + Teresa, Franciszek i zmarli z rodziny
19.00 + Kazimierz Chruśliński (2 rocz. śm.)
Poniedziałek - 15.10.2018 r.

Modlitwa za przyczyną św. Jana Pawła II

18.00 + Zofia Kojpasz (16 greg)
Wtorek - 16.10.2018 r.
18.00 + Zofia Kojpasz (17 greg)
Środa - 17.10.2018 r.
18.00 + Zofia Kojpasz (18 greg)
Czwartek - 18.10.2018 r.
18.00 + Zofia Kojpasz (19 greg)
Piątek - 19.10.2018 r.
18.00 + Zofia Kojpasz (20 greg)
Sobota - 20.10.2018 r.
18.00 + Zofia Kojpasz (21 greg)
Niedziela - 21.10.2018 r.
8.00

W intencji Matek w Modlitwie

9.30

O wytrwałość w postanowieniu modlitewnym dla mężczyzn z IV róży
różańcowej - II Róża Żywego Różańca

11.00 + Zofia Kojpasz (22 greg)
12.30 + Urszula, Franciszek, Piotr
19.00 + Franciszek (6 rocz śm.)

Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to, że dałeś
Kościołowi Papieża Jana Pawła
II,w którym zajaśniała Twoja
ojcowska dobroć, chwała
Krzyża Chrystusa i piękno
Ducha miłości. On, zawierzając
całkowicie Twojemu
miłosierdziu i matczynemu
wstawiennictwu Maryi, ukazał
nam żywy obraz Jezusa Dobrego
Pasterza, wskazując nam
świętość, która jest miarą życia
chrześcijańskiego, jako drogę
dla osiągnięcia wiecznego
zjednoczenia z Tobą. Udziel
nam, za jego przyczyną, zgodnie
z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy, z wdzięcznością, Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.

www.bolesna.szczecin.pl

Czytania na 28 Niedzielę Zwykłą
1 czytanie: (Mdr 7, 7-11) Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i
przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w
zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni,
bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie
poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją
aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i
niezliczone bogactwa w jej ręku.
2 czytanie: (Hbr 4, 12-13) Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i
szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla
Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed
oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Ewangelia: (Mk 10, 17-30) Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien
człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: "Nauczycielu dobry, co
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu rzekł: "Czemu nazywasz
Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj,
nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i
matkę". On Mu odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od
mojej młodości". Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: "Jednego ci
brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w
niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i
rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do
królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie
im rzekł: "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w
dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne,
niż bogatemu wejść do królestwa Bożego". A oni tym bardziej się dziwili i mówili
między sobą: "Któż więc może być zbawiony?" Jezus popatrzył na nich i rzekł: "U
ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe". Wtedy
Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą".
Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci,
sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie
otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i
pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym".

Ogłoszenia duszpasterskie - 14.10.2018 r.

1. Dzisiaj obchodzimy 18 Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. W
tym Dniu Papieskim nasze rozważania i działania chcemy zogniskować wokół dwóch
rocznic z życia św. Jana Pawła II: 60 rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły i 40
rocznica wyboru na Stolicę Piotrową oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Po Mszach św. będzie możliwość oddania czci św. Janowi Pawłowi II
przez ucałowanie jego relikwii.
2. Nabożeństwa w naszym kościele: 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; Nabożeństwo do świętego ojca
Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nabożeństwo do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszy
św.; Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia
Bożego w piątek od godz. 1700; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny
w sobotę po Mszy św.
3. Spotkania formacyjne: Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. w poniedziałek
15 października o godz. 1830 w kościele (różaniec św.); Matki w Modlitwie w piątek,
19 października po Mszy św. w domu parafialnym; chór parafialny w piątek, 19
październik, o godz. 2000 w domu parafialnym; koło plastyczne, sobota 19
października o godz. 1100 w domu parafialnym; 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
dzisiaj na Mszy św. o godz. 1230.
5. Osób, które brały udział w parafialnej pielgrzymce do sanktuariów Maryjnych we
Francji zapraszamy w czwartek 18 października na Msze św. o godz. 1800, a następnie
na spotkanie w domu parafialnym
6. 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 4100 zł.
Obecnie zebrane zostało 3050 zł. Za wszelką pomoc finansową i troskę o powołania
serdecznie dziękuję.
7. Taca zbierana dzisiaj podczas Mszy św. przeznaczona jest na zakup organów
kościelnych do naszego kościoła. Cały czas istnieje możliwość ufundowania
konkretnego głosu organowego. Po Mszach św. przed wejściem do kościoła będą
zbierane datki do puszki na stypendia dla dzieci i młodzieży w ramach Dzieła
Trzeciego Tysiąclecia. Dziękuję za złożone ofiary.
8. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy periodyki „Niedziela”, „Gość
Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i „Okno - Osowskiego Katolika Nowina”.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz

