INTENCJE MSZALNE

Numer: 35/2017

Niedziela: 26.11.2017 r.
8.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marka z okazji 74 urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej
9.30 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne - III Róża Żywego
Różańca
11.00 + Grażyna, Celina
12.30 + Janina Pajdak (24 greg.)
19.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Katarzyny z okazji imienin

Wstępna wizualizacja instalacji organów
w kościele pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Poniedziałek: 27.11.2017 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Janina Pajdak (25 greg.)
Wtorek: 28.11.2017 r.
18.00 + Janina Pajdak (26 greg.)
Środa: 29.11.2017 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Janina Pajdak (27 greg.)
Czwartek: 30.11.2017 r.
18.00 + Janina Pajdak (28 greg.)
Piątek: 01.12.2017 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Janina Pajdak (29 greg.)
Sobota: 02.12.2017 r. - Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca
18.00 + Janina Pajdak (30 greg.)
Niedziela: 03.12.2017 r.
8.00 + Stefania, Stanisław; zm. z rodz. Matysiak, Łukasiewicz
9.30 Z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Alicji z okazji
urodzin
11.00 + Andrzej Potaman (1 greg.)
12.30 + Anna (23 rocz. śm.), Rafał (5 rocz. śm.)
19.00 + Bogusław Bańkowski (21 rocz. śm.)

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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Liturgia słowa
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Ogłoszenia duszpasterskie - 26.11.2017 r.

I czytanie: (Ez 34,11-12.15-17) Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej
trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni
ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko
- wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem,
skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne
owce, barany i kozły.
II czytanie (1 Kor 15,20-26.28) Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród
tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też
w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.
A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu,
który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
Ewangelia (Mt 25,31-46) Jesus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy
przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi,
a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu,
a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy
Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie:
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi
pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście
mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci:
Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo
nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie
im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

1. Nabożeństwa w naszym kościele: Modlitwa za zmarłych tzw.
„wypominki” w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę
o godz. 1830. Karty wypominkowe wyłożone są na ostatnich ławkach; Nabożeństwo do św. Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św.; Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą do św. Jana Pawła II w środę
przed Mszą św.; Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką
do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Nabożeństwo
Pierwszej Soboty Miesiąca w sobotę po Mszy św.; Możliwość spowiedzi
św. pół godziny przed Mszą św. w dzień powszedni.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: I rok przygotowania do
bierzmowania, poniedziałek 27 listopada o godz. 18 30; Matki w Modlitwie,
czwartek 30 listopada o godz. 1900 ; chór parafialny, piątek 1 grudnia
o godz. 2000; koło plastyczne, sobota 2 grudnia o godz. 1100.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Zachęcam
do skorzystania z sakramentu pokuty, w naszym kościele będzie możliwość
w piątek od 1700 do 1745. W piątek odwiedziny chorych i seniorów naszej
wspólnoty parafialnej, z posługą sakramentalną od godz. 9 00. W pierwszą
sobotę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 1800 nasze osobiste i wspólnotowe
intencje przedstawimy Niepokalanemu Sercu Maryi podczas pierwszosobotniego nabożeństwa.
4. Dzisiejszej niedzieli na Mszy św. o godz. 11 00 młodzież mająca w tym
roku szkolnym przyjąć sakrament bierzmowania złoży uroczyste wyznanie
wiary.
5. Za tydzień 3 grudnia, w I Niedzielę Adwentu, zostaną poświęcone opłatki
na stół wigilijny. Opłatki będzie 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. 6 30, a później na
śniadanie do domu parafialnego, które już tradycyjnie przygotowywać będą
rodzice dzieci pierwszokomunijnych.
6. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”,
„Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno”
w którym obok czytań na niedzielę, ogłoszeń duszpasterskich i intencji
mszalnych znajdziemy wstępną wizualizację instalacji organów w naszym
kościele
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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