Numer: 35/2016

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 27.11.2016 r.
8.00 O dar nieba dla zmarłych z naszych rodzin - III Róża Żywego
Różańca
9.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Katarzyny z okazji imienin
11.00 + Ryszard Pajdak (27 greg.)
12.30 + Mieczysław Makarewicz (int. Od Matek w Modlitwie)
19.00 O zdrowie dla Krzysztofa
Poniedziałek: 28.11.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Ryszard Pajdak (28 greg.)
Wtorek: 29.11.2016 r.
6.30 + Ryszard Pajdak (29 greg.)
Środa: 30.11.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 + Ryszard Pajdak (30 greg.)
Czwartek: 01.12.2016 r.
6.30 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Alicji z okazji
urodzin
Piątek: 02.12.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 O dar życia wiecznego dla nienarodzonego dziecka i przebaczenie
grzechu matce.
Sobota: 03.12.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Mieczysław Makarewicz (30 dni po pogrzebie)
Niedziela: 04.12.2016 r. - I Niedziela Adwentu
8.00 + Mieczysław Makarewicz (int. Od Marii i Stanisława z rodz.)
9.30 + Tadeusz Tutkaj (30 dni po pogrzebie)
11.00 + Helena (13 rocz. śm.), Piotr, Józef z rodz. Leniart
12.30 + Janina Pajdak (20 rocz. śm.)
19.00 + Stefan, Andrzej; +Julia, Michał Drewicz
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Ze swojego domu
na Jasnej Górze,
Maryja pokazuje Drogę
do Jezusa.
Jest w wielu parafiach
taki piękny adwentowy zwyczaj, że po Roratach jedno
dziecko, którego imię zostało
wylosowane, na jeden dzień
zabiera do domu figurkę Matki Bożej. Cała rodzina wieczorem, kiedy już każdy wróci do domu, zbiera się przy
Maryi i wszyscy razem odmawiają dziesiątkę Różańca,
czasem czytają Pismo Święte i śpiewają pieśni adwentowe.
Jest to najbardziej maryjny czas w roku. Nie październik, nie
maj, ale właśnie Adwent. Adwentowe Roraty to Msza ku czci Matki
Bożej. Biała, duża świeca przyozdobiona niebieską wstążką, zapalana
tylko na Mszy roratniej, przypomina o Maryi czekającej na narodzenie
swojego Syna Jezusa.
W tym roku w wielu polskich parafiach będą się odbywać Roraty
pod tytułem „W domu Królowej”. Uczestniczący w tych Roratach będą mieli okazję poznać fascynującą historię klasztoru jasnogórskiego i cudownego obrazu, a także rolę Maryi w dziejach Polski
i konkretnych ludzi. Przez cały Adwent Maryja ze swojego domu na
Jasnej Górze będzie wskazywać Drogę, będzie Przewodniczką na adwentowej drodze do Jezusa.
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Liturgia słowa - I Niedziela Adwentu
I czytanie: (Iz 2,1-5) Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy
i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie
mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody
do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na
Górę Pana do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg
swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu
i słowo Pańskie - z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami
i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na
lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie
podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie,
domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!
II czytanie: (Rz 13,11-14) Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła
dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej
nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się
dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale
przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio
o ciało, dogadzając żądzom.
Ewangelia: (Mt 24,37-44) Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak
było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż
przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie
wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie
wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym
dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział,
o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo
w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Darowizna na cele kultu religijnego (tytuł wpłaty)
Nr konta bankowego: 86 2490 0005 0000 4530 1371 3267
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej
ul. Miodowa 36 a
71-497 Szczecin
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Ogłoszenia duszpasterskie - 27.11.2016 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. 630. Po wspólnej modlitwie rodzice dzieci pierwszokomunijnych zapraszają wszystkich na wspólne śniadanie do domu parafialnego.1 W Adwencie ze względu, że we wtorek i czwartek są Roraty nie będzie Mszy św.
o godz. 1800. Msze św. w inne dni tygodnia są bez zmian.
2.Dzisiaj podczas każdej Mszy św. zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu oraz
w tygodniu przed lub po Mszy św.
3. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Modlitwa za zmarłych
tzw. „wypominki” odprawiane są w naszym kościele dzisiaj o godz. 1830,
a poniedziałek i środę po Mszy św. Ze względu na to, że we wtorek nie ma
Mszy św. o godz. 1800 karty wypominkowe z tego dnia odczytane będą
w środę. Dziękuję za składane przy okazji ofiary; 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. 1700 do 1745, Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa
w piątek o godz. 1800. Odwiedzin chory w domach z posługą sakramentalną
tego dnia nie będzie. Będą w późniejszym czasie przed świętami. W pierwszą
sobotę miesiąca w szczególny sposób zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu
Maryi zapraszamy na Msze św. o godz. 1800.
5. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: I rok przygotowania do bierzmowania, poniedziałek 28 grudnia, godz. 1830; Matki w Modlitwie, piątek 02
grudnia, godz. 1900; koło plastyczne, sobota 03 grudnia, godz. 1100; zmiana
tajemnic Żywego Różańca, niedziela 04 grudnia, po Mszy św. o godz. 930;
dzieci, które są chętne do grania w jasełkach parafialnych, sobota 26 listopada po kole plastycznym (około 1300).
6. Polecamy prasę katolicką: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość
Niedzielny” i biuletyn parafialny „Okno”.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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