Intencje mszalne

31/2018

Niedziela - 11.11.2018 r.
8.00

+ Jerzy Kuś (13 greg)

9.30

W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich
prowadzonych

11.00 + Franciszek, Włodzimierz i zm. z rodziny
12.30 W intencji Matek w Modlitwie
O pomyślność dla naszej Ojczyzny i jej mieszkańców - I Róża Żywego
19.00 Różańca
Poniedziałek - 12.11.2018 r.
18.00 + Jerzy Kuś (14 greg)
Wtorek - 13.11.2018 r.
18.00 1) + Jerzy Kuś (15 greg)
2) + Kazimiera Paprota (m-c po śmierci)
Środa - 14.11.2018 r.
18.00 + Jerzy Kuś (16 greg)
Czwartek - 15.11.2018 r.
18.00 + Jerzy Kuś (17 greg)
Piątek - 16.11.2018 r.
18.00 + Jerzy Kuś (18 greg)
Sobota - 17.11.2018 r.
18.00 + Jerzy Kuś (19 greg)
Niedziela - 18.12.2018 r.
8.00

+ Jerzy Kuś (20 greg)

9.30

Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża - II
RŻR

11.00 + Maria Młodzińska (8 rocz. śm.)
12.30 O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Wojciecha z
okazji 18 urodzin z prośba o opiekę Matki Bożej
19.00 O błogosławieństwo Boże dla małżeństwa Lidii i Przemka i ich córeczki.
O szczególne łaski dla brzemiennej Lidii i jej dziecka

Moja modlitwa za Ojczyznę Panie, "niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi". Naszej ziemi. Ojczystej ziemi. Panie, daj
nam ojczyznę silną wiarą w Ciebie, niech będzie zawsze wzorem
Twojej chwały. Daj wszystkim Polakom głęboką moc wiary, abyśmy
jako naród byli jednością. Chroń obywateli Polski przed grzechem
zazdrości, zawiści, pychy i chciwości. Prosimy Cię, uspokój nasze
serca i wzmocnij ufność w Twoją miłość. Daj mądrość rządzącym, a
zgodę i sumienność obywatelom, "niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi”. Ziemi mojej młodości, którą zawierzam
Tobie, byś chronił ją przed bezmyślnością, lenistwem i nieuczciwością.
Obdarz młodzież wrażliwością na potrzeby każdego człowieka, naucz
szacunku dla narodowego dziedzictwa i pobłogosław trud jego
pomnażania. Spraw, Panie, aby wszystkich Polaków napełnił duch
wzajemnej życzliwości i głębokiego przebaczenia. Panie, "niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi". Polskiej ziemi. Amen.
Autor: Julia Mączka

Czytania na 32 Niedzielę Zwykłą
1 czytanie: (1 Krl 17,10-16) Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy
wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Wiec
zawołał ją i powiedział: „Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się
napił”. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: „Weź,
proszę, dla mnie i kromkę chleba”. Na to odrzekła: „Na życie Pana, twego
Boga, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w
baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę
sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy”. Eliasz zaś jej
powiedział: „Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego
mały podpłomyk dla mnie i wtedy mi przyniesiesz. A sobie i twemu synowi
zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: "Dzban mąki nie wyczerpie się i
baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na
ziemię". Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona
oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy
nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza.
2 czytanie: (Hbr 9,24-28) Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudowanej
rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba,
aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często
miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią
cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A
tymczasem raz jeden ukazał się teraz, na końcu wieków, na zgładzenie
grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz
umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia
grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla
zbawienia tych, którzy Go oczekują.
Ewangelia: (Mk 12,38-44) Jezus nauczając mówił do zgromadzonych:
„Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w
powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w
synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla
pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem
usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne
pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna
uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał
swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa
wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem
wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła
wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.
www.bolesna.szczecin.pl

Ogłoszenia duszpasterskie - 11.11.2018 r.
1. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do
wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i
jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę. Zapraszamy dzisiaj
na wspólne świętowanie 100 rocznicy niepodległości Polski o godz. 1630 w
kościele. W programie przewidziany jest występ chóru parafialnego, dzieci i
młodzieży oraz wspólny śpiew pieśni patriotycznych.
2. Nabożeństwa w naszym kościele: modlitwa za zmarłych tzw. „wypominki”
są w naszym kościele w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę
o godz. 1830; nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św.
wieczorną; nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą za
przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszy św.; adoracja Najświętszego
Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz.
1700 - 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po
Mszy św.
3. Spotkania formacyjne: III rok przygotowania do bierzmowania, poniedziałek
12 listopada - odwołane; Matki w Modlitwie, piątek 16 listopada po Mszy św.
w domu parafialnym; chór parafialny, piątek 16 listopada o godz. 2000 w domu
parafialnym; Zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę 17 listopada o
godz. 1030 w domu parafialnym; koło plastyczne, sobota 10 listopada o godz.
1100 w domu parafialnym.
4. Taca zbierana dzisiaj podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwestycje
parafialne - zakup organów kościelnych. Cały czas istniej możliwość
ufundowania konkretnego głosu organowego. Dziękuję za wsparcie finansowe.
5. Dziękuję wszystkim osobom, które w sobotę brały udział w jesiennych
porządkach wokół kościoła oraz wszystkim za wszelką dotychczasową pomoc i
pracę na rzecz kościoła i wspólnoty parafialnej.
6. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy periodyki: „Niedziela”,
„Gość Niedzielny”,
„Mały Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i
„Okno - Osowskiego Katolika Nowina”.
7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Grażynę Rosińską i śp. Krystynę
Gorzelany. Niech spoczywają w pokoju.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i
opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz

