Numer: 29/2017

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 15.10.2017 r.
8.00 + Bronisława, 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 + Paweł Orłowski (7 rocz. śm.)
Poniedziałek: 16.10.2017 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 Za parafian
Wtorek: 17.10.2017 r.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Marii z okazji urodzin.
Środa: 18.10.2017 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Marii z okazji urodzin.
Czwartek: 19.10.2017 r.
18.00
Piątek: 20.10.2017 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 21.10.2017 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Urszula Stankiewicz
Niedziela: 22.10.2017 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich
prowadzonych
9.30 + Franciszek (5 rocz. śm.)
11.00 O Boże błogosławieństwo dla Lucyny i Stanisława z okazji 36
rocz. ślubu z prośba o opiekę Matki Boże nad cała rodziną

Pielgrzymka śladami św. Pawła na Maltę
17-24 września 2017 r.

12.30
19.00
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Liturgia słowa – XXVIII niedziela zwykła
I czytanie (Iz 25,6-10a) Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów
na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał
wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze
łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo
Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy
zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność:
cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na
tej górze. Moab zaś będzie rozdeptany u siebie, jak się depcze słomę na
gnojowisku.
II czytanie (Flp 4,12-14,19-20) Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym,
i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w
Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc
udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi
wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu
naszemu chwała na wieki wieków! Amen.
Ewangelia (Mt 22,1-14) Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który
wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby
zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze
raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe.
Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska
i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim
sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni.
Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których
spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których
napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król,
żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie
mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom:
Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam
będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało
wybranych.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 15.10.2017 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: Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej w poniedziałek 16 października o godz. 1830 w kościele; Matki w Modlitwie , piątek 20
października po Mszy św. w domu parafialnym; koło plastyczne, sobota 21 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. 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 2100 zł. Za wszelką pomoc finansową i troskę o powołania serdecznie dziękuję.
5. 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.
6. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne prowadzone przez parafię zebrane zostało 1900 zł . Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wsparte został kwota w wysokości 550 zł Dziękuję za składane ofiary. Za tydzień w niedzielę 22 października
będzie możliwość wsparcia finansowego budowanej w Szczecinie Pustelni de Foucalud.
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.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela” (artykuł dotyczący wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II i św. Ojca
Pio do naszego kościoła), „Gość Niedzielny”,
„Mały Gość Niedzielny”,
„L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno”.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz

3

