Numer: 32/2012

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 07.10.2012 r.
8.00 + Helena, Wiktor, Jadwiga, Henryk
9.30 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Karoliny
z okazji 18 urodzin.
11.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Zofii z okazji 90 rocznicy urodzin.
12.30 O błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla Sylwii i Cezarego
z okazji 15 rocznicy ślubu oraz o opiekę Matki Bożej Nieustającej
Pomocy nad całą rodziną.
19.00 Z prośbą o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i szczęśliwy
powrót z morza do domu dla Krzysztofa i Ryszarda.
Poniedziałek: 08.10.2012 r.
18.00 + Maria
Wtorek: 09.10.2012 r.
+ Eugeniusz Grodzki (12 rocz. śm.); Bronisława (2 rocz.
18.00 1)
śm.)
2)
Za parafian
Środa: 10.10.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 11.10.2012 r.
18.00 + rodziców: Mikołaj (73 rocz. śm.), Jadwiga (20 rocz. śm.);
Bolesław (59 rocz. śm.)
Piątek: 12.10.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii – II
Róża Żywego Różańca.
Sobota: 13.10.2012 r.
18.00 O rozwój kultu maryjnego – III Róża Żywego Różańca
Niedziela: 14.10.2012 r.
8.00
9.30 + Pelagia, Zygmunt, Anna, Stanisław, Józef, Helena
11.00 + Bronisława, Ryszard, Andrzej Domankiewicz
12.30 1)
+ Edward Szymański
2)
+ Sławomir Koźma
19.00 + Teresa Szaniawska
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Troszczymy się o powołania kapłańskie
Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne zostało erygowane dnia 24 marca 1981
roku przez ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. W liście pasterskim rozpoczynającym rok akademicki 1981/82 ks. Arcybiskup
napisał: Seminarium Duchowne jest pulsującym
sercem każdej diecezji. Bez niego żadna diecezja
nie może nie tylko rozwijać się, ale żyć. Odnosi
się to w pełni do naszej Diecezji SzczecińskoKamieńskiej, oddanej całkowicie na służbie Bogu
i narodowi, na Pomorzu Zachodnim, a mającym
bardzo niewielką liczbę kapłanów. Pod budujący
się nowy gmach seminaryjny przy ulicy Papieża
Pawła VI, kamień węgielny wmurował Ojciec
święty Jan Paweł II 11 czerwca 1987 roku. Seminarium jednak to przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy zostali powołani i obdarowani przez
Boga, aby stawać się kapłanami na wzór Chrystusa przez formację seminaryjną. Formacja seminaryjna składa się z czterech elementów:
ludzkiego, duchowego, intelektualnego i pastoralnego. Formacja ludzka to przede
wszystkim budowanie fundamentu człowieczeństwa poprzez pracę, służbę drugiemu
człowiekowi w szpitalu. Formację duchową stanowi codzienna Eucharystia, modlitwy,
rozmyślania, kierownictwo duchowe. Formacja intelektualna to studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz własne zgłębianie wiedzy teologicznej.
Formację pastoralną obejmuje praktyka w parafiach, szkołach i na koloniach. Przy seminarium zostało powołane Archidiecezjalne Centrum Powołaniowe, które ma pomóc
młodemu człowiekowi w rozeznaniu swojego powołania. Magisterium Kościoła poucza
nas: „Na całej wspólnocie chrześcijańskiej spoczywa obowiązek troski o powołania,
ażeby wystarczająco zaradzić potrzebom świętej posługi w całym Kościele. W sposób
szczególny ten obowiązek wiąże chrześcijańską rodzinę, wychowawców oraz ze specjalnej racji kapłanów, zwłaszcza proboszczów. Biskupi diecezjalni, na których w najwyższym stopniu spoczywa troska o rozbudzanie powołań, powinni powierzony sobie lud
pouczać o ważności świętego posługiwania i o konieczności szafarzy w Kościele, a także inicjować i popierać poczynania zmierzające do wspierania powołań, głównie przy
pomocy dzieł do tego ustanowionych.” (KPK, . 233) W imieniu wspólnoty seminaryjnej
w Szczecinie Bóg zapłać za wszelką pomoc i wsparcie
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Liturgia słowa - XXVII niedziela zwykła
I czytanie (Rdz 2,18-24) Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy
z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde
jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak
mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu
zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.
Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał,
wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do
mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości
i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy
się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna
i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.
II czytanie (Hbr 2,9-11) Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był
pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski
Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu, dla którego
wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem
Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego /są/ wszyscy.
Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.
Ewangelia (Mk 10,2-16) Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list
rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak
już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech
nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im:
Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej.
I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na
nie ręce i błogosławił je.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 07.10.2012 r.
1.Zapraszamy w październiku na nabożeństwo różańcowe codziennie po Mszy św. wieczornej,
a w niedzielę o godz. 1830. W sposób szczególny zapraszamy na różaniec w sobotę, który odmawiany jest przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym. Rozważania prowadzić będą członkowie
Żywego Różańca i Koła Przyjaciół Radia Maryja.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: młodzież przygotowująca się do bierzmowania:
I klasa gimnazjum w czwartek, 11 października o godz. 1830; II klasa gimnazjum w środę, 10 października o godz. 1900; III klasa gimnazjum w poniedziałek, 8 października o godz. 1800 – I grupa,
godz. 1900 – II grupa; zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę 13 października o godz. 1030;
koło plastyczne w sobotę 13 października o godz. 1100; Krąg Biblijny w środę 10 października
o godz. 1900. Obowiązek uczestnictwa, w ramach przygotowania do bierzmowania, ma młodzież
z klasy II i III gimnazjum. Zapraszamy także wszystkich chętnych, którzy pragną pogłębić swoją
wiedzę religijną. Katechezy są skierowane do dorosłych i młodzieży. Jak w ubiegłych latach spotkania prowadzi pan Henryk Krzosek, który m.in. prowadzi w telewizji polskiej program katolicki
„Słowo na niedzielę”.
3. Zapraszam członków parafialnej rady duszpasterskiej na spotkanie we wtorek, 9 października
o godz. 1900, a rady ekonomicznej w czwartek 11 października o godz. 1900 do domu parafialnego.
4. Młodzież i dzieci, które chciałby wykorzystać swoje talenty muzyczne, aby śpiewać i grać Panu
Bogu zapraszamy do powstającej parafialnej scholii. Zainteresowanych zapraszamy do zakrystii po
Mszy św.
5. Troska o powołania kapłańskie i zakonne jest jednym z głównych zadań, jakie stawia przed duchownymi i wiernymi Kościół. Wyraża się ona m.in. w modlitwie o powołania, ale także w pomocy
w utrzymaniu lokalnego seminarium. Nasza parafia, tak jak i inne parafie naszej diecezji, zobowiązana jest do finansowego wsparcia Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Na ławkach wyłożone są koperty, które można zabrać do domu i jeśli ktoś uzna za słuszne
i chciałby wesprzeć szczecińskie seminarium to można złożyć w nich ofiarę i zwrócić w kolejną
niedzielę podczas zbierania tacy. Za wszelką pomoc i troskę o powołania już teraz serdecznie dziękuję.
6. Dzisiaj, w ramach rozpoczynającego się Tygodnia Miłosierdzia, po każdej Mszy św. zbierane są
w przed kościołem ofiary do puszki, które zostaną przeznaczone m.in. na obiady dla biednych dzieci
z naszej parafii oraz na wsparcie osób bezdomnych w naszej archidiecezji. Za wszelką pomoc Bóg
zapłać.
7. Za tydzień, w drugą niedzielę miesiąca ofiary złożone na tacę podczas Mszy św. przeznaczone
zostaną na cele inwestycyjne prowadzone przez parafię. Tego dnia, po Mszach św., zostanie również przeprowadzona zbiórka pieniędzy do puszki na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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