Numer: 28/2017

INTENCJE MSZALNE
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 1)
O pomyślne rozwiązanie spraw zawodowych Piotra
2)
O błogosławieństwo Boże, wszelkie łaski dla Marcina z
okazji 40 urodzin, a także o opiekę Matki Bożej dla całej
rodziny.

Uroczystość wprowadzenia do kościoła
relikwii św. Jana Pawła II i św. Ojca Pio
15 września 2017 r.

19.00 Za parafian
Poniedziałek: 09.10.2017 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00
Wtorek: 10.10.2017 r.
18.00
Środa: 11.10.2017 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00
Czwartek: 12.10.2017 r.
18.00
Piątek: 13.10.2017 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Andrzej Potaman
Sobota: 14.10.2017 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 15.10.2017 r.
8.00 + Bronisław, Ryszard, Andrzej Tomankiewicz
9.30 + Kazimierz Chruśliński (1 rocz. śm.)
11.00 W intencji Matek w Modlitwie
12.30 + zm. z rodz. Sobczaków, Usnarskich, Staciwa
19.00
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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 - 08.10.2017 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 prowadzą członkowie Żywego Różańca i Matki w Modlitwie. W sobotę nabożeństwo jest według stałego porządku . Zachęcamy 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; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św.
3. Spotkania formacyjne: II rok przygotowania do bierzmowania w poniedziałek 9 października o godz. 1830 w kościele; Matki w Modlitwie , piątek 13 października po Mszy
św. w domu parafialnym; koło plastyczne, sobota 14 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. W ramach Dnia Papieskiego zapraszamy na bezpłatny koncert pieśni Maryjnych
i muzyki oratoryjno-kantatowej w naszym kościele po Mszy św. o godz. 1900. 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.
6. Osób, które brały udział w pielgrzymce śladami św. Pawła na Maltę zapraszamy
w czwartek 12 października na Msze św. o godz. 1800, a następnie na spotkanie w domu parafialnym
7. 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 1300 zł. Za wszelką pomoc finansową i troskę o powołania
serdecznie dziękuję.
8. Dzisiejszej niedzieli ofiary złożone na tacę podczas Mszy św. przeznaczone są na
cele inwestycyjne. Na placu przed kościołem zbierane są datki do puszki na rzec Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziękuję za wsparcie materialne.
9. 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.
10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”
i biuletyn parafialny „Okno”.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
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Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz

