Numer: 30/2017

INTENCJE MSZALNE
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
12.30
19.00
Poniedziałek: 23.10.2017 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 Za parafian
Wtorek: 24.10.2017 r.
18.00 + Joanna Woroniecka (11 rocz. śm.)
Środa: 25.10.2017 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00
Czwartek: 26.10.2017 r.
18.00
Piątek: 27.10.2017 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 28.10.2017 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 29.10.2017 r.
8.00
9.30 + Mieczysław Makarewicz (1 rocz. śm.)
11.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej
Pomocy nad całą Rodziną
12.30
19.00
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Różaniec do Granic: Ta modlitwa przekracza granice
7 października miliony ludzi w Polsce i na
świecie sięgnęło po różaniec, by modlić się
w jedności o nawrócenie do Boga i pokój dla
całego świata. Modlitwa, która początkowo
miała odbyć się wzdłuż granicy Polski, rozlała się na cały świat. – Modlitwa różańcowa
jest jak światło, które sięgnęło najdalszych
zakątków naszego globu – uśmiecha się Maciej Bodasiński, organizator wydarzenia Różaniec do Granic. Różaniec odmawiamy był
w tak odległych miejscach jak Akita w Japonii, Nowa Zelandia czy miejscowość Stamsund w norweskim archipelagu Lofotów za kołem podbiegunowym. Modlili się także
polscy żołnierze w bazie wojskowej w Bagram w Afaganistanie, wierni w Kazachstanie,
Stanach Zjednoczonych, czy w większości stolic europejskich, jak Paryż, Londyn, Dublin czy Amsterdam. Cały czas otrzymujemy przez serwisy społecznościowe informacje
o kolejnych miejscach, gdzie w sobotę ludzie, czasem nawet bardzo spontanicznie, dołączyli do naszej modlitwy – mówi Agnieszka Kminikowska, rzecznik prasowy wydarzenia, i dodaje: – Dużym zaskoczeniem były dla mnie wiadomości od osób modlących się
w takich miejscach jak Teneryfa czy Chiny. W ten sposób Różaniec do Granic przekroczył granice naszego kraju, a fala modlitwy ogarnęła niemal cały świat. Granice w wydarzeniu Różaniec do Granic miały też wymiar symboliczny, były rozumiane jako ludzkie
ograniczenia każdego z nas. Bo dopiero tam, gdzie kończą się nasze możliwości i nasze
„ja”, tam może działać Bóg. Dopiero docierając do swoich wewnętrznych granic, jesteśmy w stanie oddać działanie Bogu i całkowicie Mu zaufać. Różaniec do Granic to odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do codziennego odmawiania Różańca, które wyraziła
140 lat temu w Gietrzwałdzie i 40 lat później w Fatimie. Różaniec do Granic stał się też
wielkim wołaniem o pełniejsze przyjęcie wezwania Matki Bożej, wyrażonego w Fatimie,
do odprawiania pierwszych sobót miesiąca jako modlitwy wynagradzającej za grzechy
przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu. Nabożeństwo to zostało wskazane przez Maryję
wraz z modlitwą różańcową jako ratunek dla świata – mówi Lech Dokowicz, organizator
wydarzenia Różaniec do Granic. 7 października odbyło się wielkie narodowe nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca. Nabożeństwo to jest wynagradzaniem za grzechy przeciw Matce Bożej. Przez pięć pierwszych sobót miesiąca odmawiamy jedną część Różańca, przystępujemy do spowiedzi, bierzemy udział w Mszy Świętej i przyjmujemy Komunię w intencji wynagradzającej oraz przez co najmniej 15 minut rozważamy jedną z tajemnic Różańca. Maryja obiecuje, że każdej osobie, która odprawi takie nabożeństwo,
będzie towarzyszyć w godzinie śmierci, a jeśli nabożeństwo rozpowszechni się na świecie
- to nastanie pokój.
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Liturgia słowa – XXIX niedziela zwykła
I czytanie (Iz 45,1.4-6) To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja
mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom
odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy
nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie
nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga.
Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan,
i nie ma innego.
II czytanie (1 Tes 1,1-5b) Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła
Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i
pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o
was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem
naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję
w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was
nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha
Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla
was, przebywając wśród was.
Ewangelia (Mt 22,15-21) Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak
by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów
razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu,
wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi,
czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co
należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Ogłoszenia duszpasterskie - 22.10.2017 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: I rok przygotowania do bierzmowania w poniedziałek 23 października o godz. 1830 w kościele; Matki w Modlitwie , piątek 27
października po Mszy św. w domu parafialnym; koło plastyczne, sobota 28
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. Dzisiaj gościmy siostrę Kingę, która jest inicjatorem budowania w Szczecinie Pustelni de Foucalud. Przy wyjściu z kościoła będzie możliwość wesprzeć finansowo powyższe dzieło.
6. 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.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano”
i biuletyn parafialny „Okno”.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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