INTENCJE MSZALNE

Numer: 31/2016

Niedziela: 30.10.2016 r.
8.00 Za parafian
9.30 O Boże błogosławieństwo dla Angeliki z okazji 43 rocznicy urodzin
11.00 + Stanisława Rosiak (30 greg.)
12.30 W intencji Matek w Modlitwie
19.00 O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii z okazji 13 urodzin i o łaski
dla całej rodziny.

Poniedziałek: 31.10.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio

Parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej
w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia 16-23 października 2016 r.

18.00 + Ignacy Frencel (34 rocz. śm.)

Wtorek: 01.11.2016 r.
8.00 + Ryszard Pajdak (1 greg.)
9.30 + Anna (22 rocz. śm.), Rafał (4 rocz. śm.)
11.00 + Sylwester Iber

Środa: 02.11.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 + Ryszard Pajdak (2 greg.)

Czwartek: 03.11.2016 r.
18.00 + Ryszard Pajdak (3 greg.)

Piątek: 04.11.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Ryszard Pajdak (4 greg.)

Sobota: 05. 11.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Ryszard Pajdak (5 greg.)

Niedziela: 06.11.2016 r.
8.00 + Wanda Strzelecka (19 rocz. śm.)
9.30 + Grzegorz, Bronisława
11.00 + Marian (9 rocz. śm.), Henryk, Janina, Feliks, Ewa, Zbigniew
12.30 + Ryszard Pajdak (6 greg.)
19.00 Msza św. dziękczynna za wszelkie łaski jakie w życiu otrzymała
Ewa i jej rodzina
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Ogłoszenia duszpasterskie - 30.10.2016 r.

Liturgia słowa - 31 niedziela zwykła
I czytanie: (Mdr 11,22-12,2) Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko
na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. Nad wszystkim
masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy
ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym
się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie
byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie
chciał? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz
wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia! Bo we
wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie
karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by
wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.
II czytanie: (2 Tes 1,11-2,2) Modlimy się zawsze za was, aby Bóg
nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił
w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Aby
w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy
w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W sprawie
przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się
wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź
przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już
nastawał dzień Pański.
Ewangelia: (Łk 19,1-10) Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez
miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik
celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto
to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce,
spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem
dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem
i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie,
oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.
Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.
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1. Zapraszamy na ostatnie już nabożeństwa różańcowe – dzisiaj o godz. 1830 i w poniedziałek po Mszy św.
2. 01 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w naszym kościele
sprawowane będą o godz. 800, 930 i 1100. O godz. 1230 zapraszamy na poniemiecki
cmentarz przy boisku na Osowie do wspólnej modlitwy „Koronką do miłosierdzia
Bożego” w intencji zmarłych. W środę, 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny, dzień modlitwy całego Kościoła za
zmarłych. Msza św. w naszym kościele o godz. 1800.
3. Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny. Zachęcamy do korzystania ze skarbca Kościoła.
4. „Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia,
co do duszy. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli. Modlitwa za zmarłych tzw. „wypominki” od 2 listopada są w naszym kościele w dni
powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. Karty wypominkowe wyłożone są na ławkach przy wyjściu z kościoła. Zachęcam do modlitwy.
5. 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.
6. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: II rok bierzmowania, środa 2 listopada o godz. 1830; zbiórka ministrantów i kandydatów na ministrantów, sobotę 5 listopada o godz. 1030; koło plastyczne, sobota 5 listopada o godz. 1100; zmiana tajemnic
Żywego Różańca, niedziela 6 listopada po Mszy św. o godz. 930 w kościele.
7. 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. Będziemy przeżywali również pierwszy piątek miesiąca, dzień poświęcony czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Msza św. wynagradzająca zostanie odprawiona o godz. 1800 Natomiast okazja do spowiedzi będzie od godz. 1700. 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.
8. Zapraszamy chętnych w sobotę 5 listopada o godz. 1100 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.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”, „Mały Gość Niedzielny” i biuletyn parafialny „Okno”.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
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