Numer: 31/2017

INTENCJE MSZALNE
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 + Weronika
19.00 Za parafian
Poniedziałek: 30.10.2017 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Pelagia, Zygmunt, Anna, Henryk, Teodozja, Józef
Wtorek: 31.10.2017 r.
18.00
Środa: 01.11.2017 r. - Uroczystość Wszystkich Świętych
8.00 + Helena (Zofia)
9.30
11.00 + ks. Wojciech Manelski, Marianna, Franciszek, Urszula
Czwartek: 02.11.2017 r. - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
18.00 + Marian, Janina, Henryk, Ewa, Feliks
Piątek: 03.11.2017 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Janina Pajdak (1 greg.)
Sobota: 04.11.2017 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Janina Pajdak (2 greg.)
Niedziela: 05.11.2017 r.
8.00 + Jerzy Grączewski
9.30 W intencji rodziny Putkiewicz z prośbą o błogosławieństwo
Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej.
11.00 + Edward; zmarli rodzice i rodzeństwo
12.30 + Janina Pajdak (3 greg.)
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
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Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich
Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami
uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz
w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać
raz dziennie.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1.
Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2.
Być w stanie łaski uświęcającej.
3.
Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4.
Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5.
Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
Rozróżnia się odpust: zupełny i cząstkowy.
Odpust zupełny – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy
w całości.
Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy
w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary
tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło
obdarzone odpustem cząstkowym.
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Liturgia słowa – XXX niedziela zwykła
I czytanie (Wj 22, 20-26) Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał
cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej.
Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój,
i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze
sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz
i nie karzesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to
jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się
on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Nie będziesz
bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna. To samo
uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni będzie
przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie.
II czytanie (1 Tes 1,5c-10) Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając
wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by
okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko
w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami
opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych,
Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.
Ewangelia (Mt 22,34-40) Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus
zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony
w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
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1. Zapraszamy na ostatnie już nabożeństwa różańcowe – dzisiaj o godz. 1830 oraz
w poniedziałek i we wtorek 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. 18 00.
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. 18 30. 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.; Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca w sobotę po Mszy św.
6. Spotkania formacyjne: Próba chóru parafialnego, piątek 3 listopada o godz. 20 00
w domu parafialnym; koło plastyczne, sobota 4 listopada o godz. 11 00 w domu parafialnym; zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 5 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. 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. 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 4 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.
9. Dzisiaj na placu przykościelnym zbierane są datki do puszki na pomoc ofiarom
tragedii trzęsienia ziemi w Meksyku. Za tydzień w pierwszą niedzielę miesiąca będą
zbierane datki na obiady dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, które takiego wsparcia potrzebują. Dziękuję za każdy gest wsparcia.
10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny
„Okno”.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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