Intencje mszalne

34/2018

Niedziela - 02.12.2018 r.
8.00

+ Jerzy Chojnacki

9.30

O błogosławieństwo Boże dla Weroniki z okazji 7 urodzin

11.00 + Jerzy Grączewski (4 rocz. śm.); + Władysława, Jan Grączewscy; +
Antoni Żarkowski; + Waldemar Głogowski
12.30 + Urszula Stankiewicz
+ Tadeusz Kowalski (7 rocz. śm.); + Katarzyna, Władysław, Marianna
19.00 Kowalscy
Poniedziałek - 03.12.2018 r.
18.00 + Helena, Kazimierz Matyśniak (20 rocz. śm.)
Wtorek - 04.12.2018 r.
6.30

+ Janina Pajdak

Środa - 05.12.2018 r.
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w sposób szczególny z
18.00 naszej wspólnoty parafialnej - I RŻR
Czwartek - 06.12.2018 r.
6.30

O dobre przygotowanie się i przeżycie Świąt Bozego Narodzenia dla
naszych rodzin - II RŻR

Piątek - 07.12.2018 r.
18.00 Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć
język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami - III RŻR
Sobota - 08.12.2018 r.
18.00 Aby rodziny zagrożone rozbiciem podjęły trud ratowania małżeństwa i
wzrastały w ofiarnej miłości- IV RŻR

Darowizna na zakup organów do kościoła
Darowizna na cele kultu religijnego (do 6% dochodu podatnika).

Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazywane na Kościół – na cele kultu
religijnego. Słowo „kult” w znaczeniu religioznawczym definiuje się następująco:
„Całokształt praktyk obrzędowych, za których pośrednictwem wyznawcy religii
manifestują cześć dla sacrum w aktach uwielbienia, błagania i dziękczynienia (...). W
kulcie można wyodrębnić przedmiot kultu, osoby sprawujące kult, obiekty i sprzęty
kultowe oraz czynności kultowe (...)”.
Komu przysługuje ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego?
• Z odliczenia darowizn na cele kultu religijnego mogą skorzystać tylko podatnicy
opodatkowani na zasadach ogólnych i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
• Darowizny nie można natomiast odliczyć od dochodu podatnika prowadzącego
działalność opodatkowaną podatkiem liniowym lub od dochodów kapitałowych.
Warunkiem skorzystania z odliczenia jest: przekazanie darowizny pieniężnej, ale do
kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika.
• odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny – dowód wpłaty/przelewu na
rachunek bankowy nr 82 1140 2004 0000 3002 7751 6275. Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Bolesnej w Szczecinie, ul. Miodowa 36 A, 71-497 Szczecin.
Tytułem: Na cele kultu religijnego - organy kościelne
Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać
darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując: wartość darowizny, wartość odliczenia
oraz dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Powyższe
dane wpisujemy do załącznika – PIT/O – w części D.

Niedziela - 09.12.2018 r.
8.00

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

9.30

+ Piotr, Stanisław, Salomea Dobiasz; Antonina, Wacław, Stanisław
Dziewulscy

11.00 O Boże błogosławieństwo dla Oskara w 18 rocznicę urodzin
12.30 O Boże błogosławieństwo dla Lilii z okazji 5 rocznicy urodzin
19.00 + Wanda Strzelecka (21 rocz. śm.)

Oblicz
i wpisz wielkość
darowizny

Czytania na 1 Niedzielę Adwentu
1 czytanie: (Jr 33,14-16) Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy
wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi
izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie
wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał
prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi
zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest
imię, którym ją będą nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością".
2 czytanie: (1 Tes 3,12-4,2) Bracia: Pan niech pomnoży liczbę waszą i
niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my
mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne
w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego
Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia,
prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas
przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak
już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież,
jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.
Ewangelia: (Łk 21,25-28.34-36) Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga
narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie
mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.
Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna
Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A
gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze
serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk
doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak
potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na
całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście
mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym”.
www.bolesna.szczecin.pl

Ogłoszenia duszpasterskie - 02.12.2018 r.
1. Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Rozpoczęty dziś
Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale
nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.
Dzisiaj zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki można nabyć w kościele
we wszystkie niedziele Adwentu oraz w kancelarii parafialnej. W okresie Adwentu
zapraszamy na Msze św. Roratnie we wtorek i czwartek o godz. 630, a później na
śniadanie do domu parafialnego, które już tradycyjnie przygotowywać będą rodzice
dzieci pierwszokomunijnych. We wtorki i czwartki przez okres Adwentu nie będzie Mszy
św. o godz. 1800.
2. Nabożeństwa w naszym kościele: 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 NMP w sobotę po Mszy św.
3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj
po Mszy św. o godz. 930; dzieci przygotowujące się do I Komunii św., poniedziałek 3
grudnia o godz. 1830; I rok przygotowania do bierzmowania, środą 5 grudnia o godz.
1830; Matki w Modlitwie, piątek 7 grudnia po Mszy św.; Chór parafialny w piątek 7
grudnia o godz. 2000; Ministranci i kandydaci na ministrantów w sobotę 8 grudnia o godz
1030; Koło plastyczne w sobotę 8 grudnia o godz. 1100; dzieci, które chciałby grać w
jasełkach parafialnych, sobota 8 grudnia po kole plastycznym (około 1300).
4. Poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej
odbędzie się za tydzień na Mszy św. o godz. 1230.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek
zapraszamy na Msze św. o godz. 630. W piątek zapraszamy na Msze św. o godz. 1800.
Okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 1700 do 1745. Odwiedziny chorych w
domach będą w późniejszym terminie przed świętami. W sobotę 8 grudnia obchodzimy
uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszamy na Msze św. ku czci Matki
Bożej o godz. 1800.
6. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki na obiady dla najbardziej potrzebującej
młodzieży i dzieci z naszej parafii. Za tydzień w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana
podczas Mszy św. przeznaczona będą na inwestycję parafialne - zakup organów
kościelnych. Cały czas można pomóc parafii finansowo przez przekazanie darowizny na
cele kultu religijnego. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na parafialnej stronie
internetowej i w obecnym numerze biuletynu parafialnego „Okno”. Za tydzień zbierane
będą również datki do puszki na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Za pomoc i wsparcie
finansowe Bóg zapłać.
7. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”,
„Mały Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno Osowskiego Katolika Nowina”.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz

