Numer: 36/2017

INTENCJE MSZALNE
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.)

Poniedziałek: 04.12.2017 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Andrzej Potaman (2 greg.)
Wtorek: 05.12.2017 r. - Roraty
6.30 + Andrzej Potaman (3 greg.)
Środa: 06.12.2017 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Andrzej Potaman (4 greg.)
Czwartek: 07.12.2017 r. - Roraty
6.30 + Andrzej Potaman (5 greg.)
Piątek: 08.12.2017 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Andrzej Potaman (6 greg.)
Sobota: 09.12.2017 r. - Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca
18.00 + Andrzej Potaman (7 greg.)
Niedziela: 10.12.2017 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych

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 86 2490 0005 0000 4530 1371 3267. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej
Bolesnej w Szczecinie, ul. Miodowa 36 A, 71-497 Szczecin. Tytułem: na zakup organów
kościelnych
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.

Oblicz i wpisz
kwotę darowizny

Powyższe dane wpisujemy do załącznika – PIT/O – w części D.

9.30 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W sposób szczególny z naszej wspólnoty parafialnej - I Róża Żywego Różańca
11.00 Z okazji 31 urodzin Krzysztofa z prośbą o błogosławieństwo
Boże i zdrowie
12.30 + Andrzej Potaman (8 greg.)
19.00 + Stanisław, Teofila, Jan, Krystyna, Teresa

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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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!

Ogłoszenia duszpasterskie - 03.12.2017 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. 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: Nabożeństwo do świętego ojca
Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II 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. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Różańca,
niedziela 03 grudnia, po Mszy św. o godz. 9 30; dzieci przygotowujące się do I Komunii św., poniedziałek 4 grudnia o godz. 18 00; Parafialne Koło Radia Maryja, poniedziałek 4 grudnia po Mszy św.; III rok przygotowania do bierzmowania, środa 6 grudnia, godz. 1845 w kościele; Matki w Modlitwie, czwartek 07 grudnia o godz. 19 00;
Chór parafialny, piątek 8 grudnia o godz. 20 00; koło plastyczne, sobota 09 grudnia,
godz. 1100; dzieci, które grają w jasełkach parafialnych, sobota 9 grudnia po kole plastycznym (około 1300).
5. Poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej
odbędzie się za tydzień na Mszy św. o godz. 12 30.
6. Parafialny Zespół Caritas rozpoczął akcję Wigilijne Dzieło Pomocy, z której dochód przeznaczony jest na pomoc ubogim. Od dzisiaj w kościele podczas Mszy świętych wystawiony będzie przez Caritas kosz na dary, z których zostaną zrobione paczki
świąteczne dla ubogich z naszej parafii. Prosimy o otwartość serca i dziękujemy za
każdą pomoc.
7. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki na obiady dla najbardziej potrzebującej
młodzieży i dzieci z naszej parafii, a także na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Za
tydzień w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona
będą na inwestycję parafialne, m.in. 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 pomoc i wsparcie finansowe Bóg
zapłać.
8. Polecamy prasę katolicką: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i biuletyn parafialny
„Okno”.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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