Numer: 31/2015

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 01.11.2015 r. - Uroczystość Wszystkich Świętych
8.00 Za parafian
9.30
11.00 + Marian; Jan, Henryk, Janina, Ewa, Feliks, Piotr
19.00
Poniedziałek: 02.11.2015 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00
Wtorek: 03.11.2015 r.
18.00
Środa: 04.11.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 O dary Ducha Świętego dla córki Magdaleny i o opiekę Matki
Bożej.
Czwartek: 05.11.2015 r.
18.00 + Grażyna Kochańska (2 rocz. śm.)
Piątek: 06.11.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + z rodz. Makarewicz i Pąsików
Sobota: 07.11.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Wanda Strzelecka (18 rocz. śm.)
Niedziela: 08.11.2015 r.
8.00
9.30
11.00 + Józef, Mirosław, Piotr z rodz. Mazur
12.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, wszelkie łaski i zdrowie dla Weroniki z okazji 4 rocz. urodzin i Liliany z
okazji 2 rocznicy urodzin.
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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Osiem dni szczególnej pomocy duszom czyścowym
W ciągu pierwszych ośmiu dni listopada po raz kolejny dostaniemy wyjątkową szansę na zintensyfikowaną
pomoc duszom cierpiącym w czyśću. Te dni to
czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli
mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad
śmiercią. Dotyczy to
zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli
właśnie czyśćca, będącego „przedsionkiem nieba”.
W związku z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać odpusty
dla nich. Należy nawiedzić pobożnie cmentarz w dniach 1-8 listopada i modlić się za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski uświęcającej, przyjętej w danym dniu Komunii św., wolności od
przywiązania do grzechu (nawet lekkiego) i modlitwy w intencjach Ojca
Świętego (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”).
W samym dniu 2 listopada - przy zachowaniu tych samych warunków
- również można uzyskać odpust za zmarłych związany z nawiedzeniem kościoła lub publicznej kaplicy i odmówieniem w nich modlitwy "Ojcze nasz"
i "Wierzę w Boga". Pamiętajmy, że modlitwa i ofiarowanie odpustu za zmarłych jest o wiele ważniejsze niż wszelkie zewnętrzne przejawy pamięci.
Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie
w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563)
w osobnym dekrecie. Opiera się na przesłankach zawartych w Piśmie św.
oraz na sięgającej II wieku tradycji kościelnej. Duży wkład w rozwój nauki o
czyśćcu wniósł św. Augustyn. Dogmat podkreśla dwie prawdy: istnienie
czyśćca jako pośmiertnej kary za grzechy oraz możliwość i potrzebę
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modlitwy i ofiary w intencji dusz czyśćcowych.

Ogłoszenia duszpasterskie - 01.11.2015 r.

Liturgia słowa – Uroczystość Wszystkich Świętych
I czytanie (Ap 7,2-4.9-14) Ja Jan ujrzałem innego anioła, wstępującego od
wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:
Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na
czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego
narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed
Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym
tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka.
A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na
oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga
Bogu naszemu na wieki wieków! Amen. A jeden ze Starców odezwał się do
mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?
I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.
II czytanie (1 J 3,1-3) Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi
Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy
zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.
Ewangelia (Mt 5,1-12a) Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł,
przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał
ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą
pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni,
którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam
urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko
złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda
w niebie.
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1. Dzisiaj w uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele sprawowane
są o godz. 800, 930 , 1100 i 1900. Nie będzie Mszy św. dla dzieci o godz. 1230. W poniedziałek,
2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny, dzień
modlitwy całego Kościoła za zmarłych. Msza św. w naszym kościele o godz. 18 00.
2. Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar –
odpust zupełny. Zachęcamy do korzystania ze skarbca Kościoła. Więcej informacji na ten
temat w bieżącym numerze biuletynu parafialnego „Okno”
3. Modlitwa za zmarłych tzw. „wypominki” od 1 listopada są w naszym kościele w dni
powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 18 30. Karty wypominkowe wyłożone są na ławkach przy wyjściu z kościoła. Zachęcam do modlitwy.
4. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio w poniedziałek przed
Mszą św.; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 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.
5. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do I Komunii
Świętej, poniedziałek 02 listopada o godz. 1830; I rok bierzmowania, środa 4 listopada o
godz. 1830; zbiórka ministrantów, czwartek 5 listopada po Mszy św.; zbiórka kandydatów
na ministrantów, sobota 7 listopada o godz. 10 30; koło plastyczne, sobota 7 listopada o
godz. 1100; schola muzyczna, sobota 7 listopada o godz. 1645 kościele; zmiana tajemnic
Żywego Różańca, niedziela 8 listopada po Mszy św. o godz. 9 30 w kościele.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Jest to dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i
zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. Na Msze św. w czwartek w sposób szczególny zapraszamy ministrantów wraz z rodzicami, a później na spotkanie do domu parafialnego. Będziemy przeżywali również pierwszy piątek miesiąca, dzień poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. wynagradzająca zostanie odprawiona o godz. 18 00 Natomiast okazja do spowiedzi będzie od godz. 17 00. Odwiedziny chorych w domu z posługą
sakramentalną od godz. 900. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na Msze św. wotywną
o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 1800.
7. W niedzielę 8 listopada w ramach tzw. niedzieli powołaniowej naszą parafię odwiedzą
alumni Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.
8. Dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca na placu przed kościołem zbierane są datki do
puszki na obiady dla potrzebujących dzieci i młodzieży z naszej parafii. Za tydzień ofiary
składane podczas Mszy św. przeznaczone będą na inwestycje parafialne.
9. Zapraszamy chętnych w sobotę 7 listopada o godz. 11 00 do pomocy w jesiennych porządkach wokół kościoła. Proszę zabrać ze sobą narzędzia potrzebne do grabienia liści. Dziękuję za wszelką dotychczasową pomoc i pracę na rzecz kościoła i wspólnoty parafialnej.
10. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa
Eucharystyczna w konkretnej intencji. W listopadzie, w sposób szczególny, polecajmy naszemu Ojcu zmarłych z naszych rodzin prosząc o dar życia wiecznego. Istnieje możliwość
zamówienia również Mszy św. gregoriańskiej za zmarłych. Intencje można zamawiać po
każdej Mszy św. w zakrystii.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
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Proboszcz

