Intencje mszalne

28/2018

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.)
Poniedziałek - 22.10.2018 r.
18.00 + Zofia Kojpasz (16 greg)

Tydzień Misyjny 2018 r.

Wtorek - 23.10.2018 r.
18.00 1) + Joanna (12 rocz. śm.)
2) + Zofia Kojpasz (17 greg)
Środa - 24.10.2018 r.
18.00 + Zofia Kojpasz (18 greg)
Czwartek - 25.10.2018 r.
18.00 + Zofia Kojpasz (19 greg)
Piątek - 26.10.2018 r.
18.00 + Zofia Kojpasz (20 greg)
Sobota - 27.10.2018 r.
18.00 + Zofia Kojpasz (21 greg)
Niedziela - 28.10.2018 r.
8.00

O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w spsoób szczególny z
naszej parafii - III RŻR

9.30

+ Mieczysław (2 rocz. śm.)

11.00 + Zofia Kojpasz (29 greg)
12.30 + Eugeniusz Grodzki (18 rocz. śm.); + Władysława, Józefa Ignasiak
19.00 + Jan, Maria Suwała

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce służą budzeniu misyjnej
świadomość i zaangażowania wśród wiernych. Akcji
misyjnego budzenia, czyli mobilizowania jak największej
liczby osób do podejmowania inicjatyw Papieskich Dzieł
Misyjnych przez cały rok i włączania się dzięki nim w dzieło
misyjne Kościoła, została nadana nazwa „Misyjny Budzik”. A
przedmiotem reklamującym tę akcję stał się duży budzik z
widokiem wszystkich kontynentów.

Czytania na 29 Niedzielę Zwykłą

Ogłoszenia duszpasterskie - 21.10.2018 r.

1 czytanie: (Iz 53, 10-11) Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę
cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo,
dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej
duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi
wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.
2 czytanie: (Hbr 4, 14-16) Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł
przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.
Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć
naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie
jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu
łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej
chwili.
Ewangelia: (Mk 10, 35-45) Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do
Jezusa i rzekli: "Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię
poprosimy". On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam uczynił?" Rzekli Mu:
"Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po
lewej Twej stronie". Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy
możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam
być ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich:
"Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja
mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać
miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla
których zostało przygotowane". Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych,
poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł
do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a
ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz
kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A
kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby
służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. W sposób szczególny będziemy
na różańcu modlić się w intencjach misji i misjonarzy na całym świecie. Dzisiaj
teren działalności misyjnej to również nasz kontynent - Europa. Prosimy o
misjonarzy w naszych zlaicyzowanych środowiskach.
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: II przygotowania do bierzmowania, poniedziałek 22
października o godz. 1830 w kościele (różaniec św.); Matki w Modlitwie, piątek, 26
października po Mszy św. w domu parafialnym; chór parafialny, piątek, 26
październik, o godz. 2000 w domu parafialnym; kandydaci na ministrantów, sobota
27 października o godz. 1030 w domu parafialnym; koło plastyczne, sobota 27
października o godz. 1100 w domu parafialnym.
4. Zbliża się listopad – miesiąc zadumy i pamięci o zmarłych. Na ławce przy wyjściu
z kościoła wyłożone są karty wypominkowe. Każda jest oznaczona cyfrą, która
oznacza dzień miesiąca w którym będziemy się modlić za zmarłych powierzonych
naszej modlitwie.
5. Nadal można wesprzeć Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w
Szczecinie. W tym roku jako wspólnota parafialna zobowiązani jesteśmy do
wsparcia seminarium datkiem wysokości 4100 zł. Obecnie zebrane zostało 3400 zł.
Za wszelką pomoc finansową i troskę o powołania serdecznie dziękuję.
6. Ostatniej niedzieli na zakup organów kościelnych do naszego kościoła zebrane
zostało 2000 zł. Cały czas istnieje możliwość ufundowania konkretnego głosu
organowego. Na stypendia dla dzieci i młodzieży w ramach Dzieła Trzeciego
Tysiąclecia zebrane zostało 800 zł. Dziękuję za złożone ofiary. Dzisiaj po mszach św.
Na placu przykościelnym zbierane będą datki na wsparcie misji katolickich na
świecie.
7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Kazimierę Paprota i śp. Pawła Lisowskiego.
Niech spoczywają w pokoju.
8. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy periodyki „Niedziela”, „Gość
Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano” i „Okno - Osowskiego
Katolika Nowina”.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

www.bolesna.szczecin.pl

Proboszcz

