Numer: 36/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 03.11.2013 r.
8.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marianny i córki
Teresy
9.30 + Walentyna, Roman
11.00 + Urszula, Franciszek, Piotr
12.30 + Krystyna Pospychała (od siostry z Rzeszowa i rodziny)
19.00 + Franciszek Derkacz (28 greg.)
Poniedziałek: 04.11.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 + Franciszek Derkacz (29 greg.)
Wtorek: 05.11.2013 r.
18.00 + Franciszek Derkacz (30 greg.)
Środa: 06.11.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 07.11.2013 r.
18.00
Piątek: 08.11.2013 r.
18.00 za parafian
Sobota: 09.11.2013 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + z rodz. Czubińskich, Niewiadomskich
Niedziela: 10.11.2013 r.
8.00
9.30 + Ignacy Frencel (31 rocz. śm.)
11.00 + Joanna (7 rocz. śm.)
12.30 + Krystyna Pospychała ( 30 dni po pogrzebie)
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
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Od uroczystości Wszystkich Świętych aż do 8 listopada można uzyskać
odpust zupełny dla zmarłych.
W komunikatach duszpasterskich
podczas Mszy św. w uroczystość
Wszystkich Świętych podawana jest
m.in. informacja: „Od dziś godz. 12
do jutra godz. 24 we wszystkich kościołach oraz kaplicach ci, którzy
prawnie z nich korzystają, mogą uzyskać odpust zupełny, który wolno
ofiarować tylko w jednym z ww. terminów, tylko raz i tylko za jednego zmarłego, jeżeli pobożnie nawiedzą ww.
dom Boży i równocześnie zmówią: Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Każdego dnia
od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i równocześnie zmówienie choćby myślnej modlitwy w intencji zmarłych”.
Zwykłe warunki uzyskania odpustu
Do tej informacji należy jeszcze dodać, że odpusty te można uzyskać „pod zwykłymi warunkami”, czyli po wypełnieniu tzw. warunków wstępnych, potrzebnych do otrzymania jakiegokolwiek odpustu. Są to: spowiedź sakramentalna,
przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji papieża. Chodzi tu o intencję, jaką
Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby papieża. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie
przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Pozostawia się jednak wiernym możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością. Ponadto do uzyskania odpustu wymaga się wykluczenia wszelkiego
przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Zatem tylko ten jest zdolny do
uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje
się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.
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Liturgia słowa - XXXI niedziela zwykła
I czytanie (Mdr 11,22-12,2) Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko
na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. Nad wszystkim
masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy
ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym
się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie
byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie
chciał? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz
wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia! Bo we
wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie
karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by
wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.
II czytanie (2 Tes 1,11-2,2) Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz
uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was
wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w Nim za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W sprawie przyjścia
Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w
waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał
dzień Pański.
Ewangelia (Łk 19,1-10) Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez
miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik
celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto
to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce,
spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem
dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i
przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto
połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie
stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 03.11.2013 r.
1. Jednym z wielu znaków wyrażania naszej pamięci modlitewnej o zmarłych są wypominki. W naszym kościele są one w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w
niedzielę o godz. 1830. W sobotę modlić się będziemy za zmarłych Różańcem Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. W listopadzie – miesiącu refleksji i zadumy
nad życiem i śmiercią zachęcamy również do ofiarowania za drogich nam zmarłych
Mszy św. Zachęcamy do wspólnej modlitwy za zmarłych członków rodziny, przyjaciół, znajomych
2. Inne nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
środę przed Mszą św. wieczorną; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej.
3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, poniedziałek 4 listopada, godz. 18 00; II rok przygotowania do bierzmowania, 06 listopada, godz. 1830; Matki w Modlitwie, 8 listopada, godz. 19 00; zbiórka
kandydatów na ministrantów, sobota 9 listopada, godz. 10 30; koło plastyczne, sobota
9 listopada, godz. 1100; schola muzyczna, sobota 9 listopada, godz. 14 00; zmiana tajemnic Żywego Różańca, niedziela 10 listopada, po Mszy św. o godz. 9 30
4. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny
za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej,
brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
5. Dzieci, które chciałby zagrać rolę w przedstawieniu zaduszkowym prosimy, aby
zgłaszały się do Pani katechetki Teresy.
6. Parafia na Warszewie organizuje autokarową pielgrzymkę na kanonizację bł. Jana
Pawła II w terminie od 24.04.2014 r. do 03.05.2014 r. Koszt pielgrzymki 2350 zł.
Więcej informacji na plakacie umieszonym w gablocie przed kościołem.
7. Dzisiaj w I niedzielę miesiąca na placu przed kościołem zbierane są datki do puszki na obiady dla potrzebujących dzieci i młodzieży z naszej parafii. Za tydzień ofiary
składane podczas Mszy św. przeznaczone będą na inwestycje parafialne.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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