Intencje mszalne

32/2018

Niedziela - 18.11.2018 r.
8.00

+ Jerzy Kuś (20 greg)

9.30

1) Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża - II
RŻR
2) O pomyślne rozwiązanie sprawy.

11.00 + Maria Młodzińska (8 rocz. śm.)
O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Wojciecha z
12.30 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
Poniedziałek - 19.11.2018 r.

SKUTECZNA MODLITWA
DO ŚW. CECYLII

18.00 + Jerzy Kuś (21 greg)
Wtorek - 20.11.2018 r.
18.00 1) + Jerzy Kuś (22 greg)
2) + Paweł Lisowski (30 dni po pogrzebie)
Środa - 21.11.2018 r.
18.00 + Jerzy Kuś (23 greg)
Czwartek - 22.11.2018 r.
18.00 + Jerzy Kuś (24 greg)
Piątek - 23.11.2018 r.
18.00 + Jerzy Kuś (25 greg)
Sobota - 24.11.2018 r.
18.00 + Jerzy Kuś (26 greg)
Niedziela - 25.12.2018 r.
8.00

+ Jerzy Kuś (27 greg)

9.30

O dar nieba dla zmarłych z naszych rodzin - III RŻR

11.00 W intencji Karoliny i Katarzyny z podziękowaniem za wszelkie łaski i z
prośbą o błogosławieństwo Boże dla nich.
12.30 + z rodz. Potaman i Pajdak
19.00 Z okazji imienin Katarzyny o zdrowie i błogosławieństwo Boże

Cecylio Święta,
Patronko Nasza
Dziś chwałę Twoją
ziemski chór ogłasza
Strażniczko harmonii,
z tonów czynisz piękny splot
By dźwięcznym, czystym był
wspólny głos.
Nauczycielko cierpliwości i
wytrwania
Przyjm prośby nasze i błagania
By śpiewało nam się lżej
W swej opatrzności głos każdy miej
Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach
Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach
Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba
Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!
Amen.

Czytania na 33 Niedzielę Zwykłą
1 czytanie: (Dn 12,1-3) W owych czasach wystąpi Michał, wielki
książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi
okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili
obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się
okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi,
zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej
odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy
nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
2 czytanie: (Hbr 10,11-14.18) W Starym Przymierzu każdy kapłan
staje codziennie do pełnienia swej służby, wiele razy te same składając
ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus
przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł
po prawicy Boga, oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele Jego staną się
podnóżkiem nóg Jego”. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki
tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie
zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
Ewangelia: (Mk 13,24-32) Jezus powiedział do swoich uczniów: „W
owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego
blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w
obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze
swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do
szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo.
Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że
blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że
blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to
pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale
moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie,
ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

www.bolesna.szczecin.pl

Ogłoszenia duszpasterskie - 18.11.2018 r.
1. Ostatniej niedzieli obchodziliśmy święto stulecia odzyskania niepodległości
naszej Ojczyzny. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do
tego, aby ten dzień w naszej wspólnocie parafialnej, został w sposób godny
uczczony. W sposób szczególny dziękuję panu Filipowi Bańkowskiemu, pani
Sylwi Potaman i panu Sylwestrowi Woronieckiemu za przygotowanie koncert.
2. Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzić będziemy
uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na Msze św. o godz. 11.00
zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klasy III
gimnazjum, która złoży uroczyste wyznanie wiary. Spotkanie organizacyjne w
sobotę 24 listopada po Mszy św. w kościele.
3. 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. 18.30. Kartki wypominkowe wyłożone są na ostatniej ławce;
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. 17.00 - 18.00;
Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św.
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Dzieci przygotowujące się do I
Komunii Świętej, poniedziałek 19 listopada o godz. 18.30; Matki w Modlitwie,
piątek 23 listopada po Mszy św.; chór parafialny, piątek 23 listopada o godz.
20.00; Zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę 24 listopada o godz.
10.30.
5. Ostatniej niedzieli na cele inwestycje parafii, zakup organów kościelnych,
zebrane zostało 2850 zł. Cały czas istniej możliwość ufundowania konkretnego
głosu organowego. Dziękuję za wsparcie finansowe.
6. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy periodyki: „Niedziela”,
„Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i
biuletyn parafialny „Okno”
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i
opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz

