Numer: 32/2016

INTENCJE MSZALNE
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

Poniedziałek: 07.11.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Ryszard Pajdak (7 greg.)

Wtorek: 08.11.2016 r.
18.00 + Ryszard Pajdak (8 greg.)

Dzisiaj wielka jest rocznica
11 listopada!...
Tym co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.

Środa: 09.11.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 + Ryszard Pajdak (9 greg.)

Czwartek: 10.11.2016 r.
18.00 1)
2)

+ Ryszard Pajdak (10 greg.)
+ Franciszek

Piątek: 11.11.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Ryszard Pajdak (11 greg.)

Sobota: 12. 11.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Ryszard Pajdak (12 greg.)

Niedziela: 13.11.2016 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych.
9.30 + Alojzy Dzikiewicz (30 dni po pogrzebie)
11.00 + Ryszard Pajdak (13 greg.)
12.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Mateusza z
okazji 11 urodzin i o wszelakie łaski dla całej jego rodziny.
19.00 + Tadeusz Kowalski (5 rocz. śm.); + Marianna, Katarzyna, Władysław, Andrzej Kowalscy.

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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Modlitwa za poległych żołnierzy
Boże Wszechmogący, polecam miłosierdziu Twojemu dusze poległych
żołnierzy naszych, którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko kraju naszego, ale
i w obronie Wiary Świętej.
O Boże, niech ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary
i Ojczyzny uwolni ich dusze od mąk czyśćcowych i wyjedna im
wieczną nagrodę w Niebie.
Błagamy Cię o to przez Mękę i Śmierć Zbawiciela Naszego,
przez Jego Serce Najświętsze, przez zasługi i przyczynę Jego Niepokalanej Matki oraz świętych Patronów i Patronek Narodu naszego.
Amen.
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Liturgia słowa - 32 niedziela zwykła
I czytanie: (2 Mch 7,1-2.9-14) Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką
zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich
zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich,
przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: O co pragniesz zapytać
i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. W chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak
nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego.
Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce
wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: Od Nieba je otrzymałem, ale dla
Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając tak powiedział: Lepiej jest nam,
którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję, że znów przez
Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do
życia.
II czytanie: (2 Tes 2,16-3,5) Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec
nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we
wszelkim czynie i dobrej mowie! Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby
słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was,
abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do
was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej!
Ewangelia: (Łk 20,27-38) Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy
twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł
bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im
odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z
martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć
nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami
zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył
tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych;
wszyscy
bowiem dla Niego żyją.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 06.11.2016 r.
1. W piątek, 11 listopada, przypadnie 98. rocznica odzyskania niepodległości przez
Polskę. W tym dniu pragniemy szczególnie modlić się za naszych Rodaków, którzy
walczyli o wolność naszej Ojczyzny i w jej obronie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i na Eucharystię w intencji Ojczyzny o godz. 18 00.
2. Modlitwa za zmarłych tzw. „wypominki” odprawiane 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.
3. 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. 17 00 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św.
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Różańca,
dzisiaj po Mszy św. o godz. 930 w kościele; dzieci przygotowujące się do I Komunii
Świętej , poniedziałek 7 listopada o godz. 18 30; Parafialne Koło Radia Maryja, wtorek 8 listopada po Mszy św.; koło plastyczne, sobota 12 listopada o godz. 11 00.
5. Osób, które brały udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej zapraszamy w czwartek, 10 listopada na Msze św. o godz. 18 00, a następnie na spotkanie w domu parafialnym.
6. Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się ostatniej soboty w jesienne
porządki wokół kościoła i w kościele. Wyrazy wdzięczności kieruję też do osób,
które w ostatnim czasie, indywidualnie podjęły się prac dla dobra wspólnoty parafialnej.
7. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca ofiary składane podczas Mszy św. przeznaczone są na inwestycje parafialne. Dziękuję za wsparcie finansowe parafii.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”, „Mały Gość Niedzielny”, „Miłujcie się” i biuletyn parafialny „Okno”.
9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Mieczysława Makarewicza i Tadeusza Tutkaj.
Niech spoczywają w pokoju.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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