Numer: 34/2014

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 30.11.2014 r.
8.00
9.30 Za parafian
11.00 + Jerzy Grączewski
12.30 + Jerzy, Emilia, Jan, Helena, Emil
19.00
Poniedziałek: 01.12.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Jerzy Grączewski (od rodz. Pieńkowskich, Kichnickich, Matoliczów, Poprawskich)
Wtorek: 02.12.2014 r. - Roraty
6.30
Środa: 03.12.2014 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Jerzy Grączewski (od Grzegorza z rodziną)
Czwartek: 04.12.2014 r. - Roraty
6.30 + Janina Pajdak (18 rocz. śm.), zm. z rodz. Pajdaków
Piątek: 05.12.2014 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski i opiekę
Sobota: 06.12.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Jerzy Grączewski (od Leszka z rodziną)
Niedziela: 07.12.2014 r.
8.00
9.30
11.00 + Jerzy Grączewski
12.30 + Kazimiera (15 rocz. śm.)
19.00
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Ks. prof. Henryk Wejman
biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
Ks. bp Henryk Wejman urodził się
w Choszcznie. W 1978 r. wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego
w Szczecinie, w którym to mieście został sześć lat później wyświęcony na
kapłana, po czym podjął posługę
w parafii
Chrystusa
Króla
w Świnoujściu. Następnie studiował
duchowość na Papieskim Uniwersytecie
św.
Tomasza Angelicum w Rzymie,
gdzie się doktoryzował. Po powrocie do
Polski pracował w Szczecinie, gdzie był
kolejno dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej, proboszczem
parafii św. Brata Alberta oraz ojcem
duchownym w Wyższym Seminarium
Duchownym. W 1997 r. habilitował się
z teologii duchowości na Papieskim
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, po czym rozpoczął pracę na Uniwersytecie Szczecińskim, a po dwóch latach także na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Aktualnie biskup nominat jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, Polskiego Towarzystwa
Teologicznego i Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej. Ks. Wejman jest autorem 19 monografii oraz 211 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Obszary jego zainteresowań to
m.in. alternatywne ruchy religijne a duchowość chrześcijańska, doświadczenie religijne i mistyczne człowieka, zastosowanie metod właściwych fenomenologii do teologii duchowości, duchowość miłosierdzia oraz komplementarność duchowości stanów życia w Kościele.
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Liturgia słowa – I niedziela Adwentu
I czytanie (Iz 63,16b-17.19b;64,3-7) Tyś, Panie, naszym Ojcem,
"Odkupiciel nasz" to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się
nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje
sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i
zstąpił przed Tobą skłębiły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie
widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, bośmy grzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My
wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy
poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie
zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i
oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem.
Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my
wszyscy.
II czytanie (1 Kor 1,3-9) Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i
Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę
daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa
Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez
zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa Wierny jest Bóg, który
powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
Ewangelia (Mk 13,33-37) Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma
się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił
swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie
więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim:
Czuwajcie!
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Ogłoszenia duszpasterskie - 30.11.2014 r.
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent – czas naszego przygotowania na spotkanie
z przychodzącym Chrystusem, Zbawicielem Świata. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami
zapraszamy na Roraty we wtorek i czwartek o godz. 6 30. Po wspólnej modlitwie rodzice
dzieci pierwszokomunijnych zapraszają wszystkich na wspólne śniadanie do domu parafialnego.
2. Dzisiaj podczas każdej Mszy św. zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki
można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu oraz w kancelarii parafialnej.
3. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Ostatnie „wypominki” dzisiaj o godz.
1830; Nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja
Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od
godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po
Mszy św. wieczornej; możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek
będziemy się modlić o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Zapraszamy na Msze
św. o godz. 630. Spowiedź święta pierwszopiątkowa od godz. 17 00, Msza św. wotywna o
Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 1800; W pierwszą sobotę miesiąca w szczególny
sposób zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu Maryi zapraszamy na Msze św. o godz.
1800. Odwiedzin chory w domach z posługą sakramentalną tego dnia nie będzie. Będą w
późniejszym czasie przed świętami.
5. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do I Komunii
Świętej, poniedziałek 1 grudnia, godz. 1800; III rok przygotowania do bierzmowania, środa 03 grudnia, godz. 1830; Matki w Modlitwie, piątek 05 grudnia, godz. 19 00; schola muzyczna, piątek 05 grudnia, po Mszy św. w kościele; koło plastyczne, sobota 06 grudnia,
godz. 1100; zmiana tajemnic Żywego Różańca, niedziela 07 grudnia, po Mszy św. o godz.
930.
6. Dzieci, które chciałby zagrać w Jasełkach wystawianych w kościele proszę o zgłoszenie
się, po Mszy św., do pani katechetki Teresy lub do zakrystii.
7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa
Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny, nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
8. Za tydzień Parafialny Zespół Caritas rozpocznie akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Nabywając świece na stół wigilijny wspieramy najbardziej potrzebujących. Wystawiony będzie
także na Mszach świętych kosz na dary, z których zostaną zrobione paczki świąteczne dla
ubogich z naszej parafii. Prosimy o otwartość serca i na miarę możliwości wsparcie, poprzez ofiarowanie produktów spożywczych, proszków do prania, czy słodyczy dla najuboższych wśród nas.
9. Polecamy prasę katolicką: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” i
biuletyn parafialny „Okno”.
10. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Bil. Niech spoczywa w pokoju.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
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