INTENCJE MSZALNE

Numer: 5/2017

Niedziela: 29.01.2017 r.
8.00 + Edward (4 rocz. śm.)
9.30 + Mieczysław Makarewicz (1 Msza św. gregoriańska)
11.00 W intencji Matek w Modlitwie
12.30 1)
+ Władysław (7 rocz. śm.)
2)
O Boże błogosławieństwo dla Dawida z okazji 15 urodzin oraz
z prośbą o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
19.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Pawła z okazji 40 urodzin
Poniedziałek: 30.01.2017 r.
18.00 + Mieczysław Makarewicz (2 greg.)
Wtorek: 31.01.2017 r.
18.00 + Mieczysław Makarewicz (3 greg.)
Środa: 01.02.2017 r.
18.00 + Mieczysław Makarewicz (4 greg.)
Czwartek: 02.02.2017 r.
18.00 1)
+ Mieczysław Makarewicz (5 greg.)
2)
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Marii
z okazji imienin.
Piątek: 03.02.2017 r.
18.00 + Mieczysław Makarewicz (6 greg.)
Sobota: 04.02.2017 r.
18.00 + Mieczysław Makarewicz (7 greg.)
Niedziela: 05.02.2017 r.
8.00 + Sabina, Zygmunt
9.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Andżeliki i Marii oraz o pomoc w życiowych sytuacjach.
11.00 + Mieczysław Makarewicz (8 greg.)
12.30 O Boże błogosławieństwo dla Elwiry, o wszelkie łaski dla rodziny i z
prośbą o realizację planów
19.00 + Stanisława Szumska (25 rocz. śm.)
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Rok 2017 w Kościele – rokiem maryjnym
Rok 2017 to tak naprawdę rok maryjny – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu
Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Jako najważniejsze wydarzenia dla Kościoła w
Polsce w nowym roku wymienia trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na
Jasnej Górze i 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Dodatkowo w
łączności z Kościołem powszechnym obchodzić będziemy również trzechsetlecie
objawień Matki Bożej w Aparecidzie i stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie.
Z racji 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie będzie miał miejsce akt
ponowienia poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi przez Episkopat
Polski w dniu 6 czerwca 2017 roku w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach w Zakopanem. Pierwszy taki akt dokonał się za przyczyną Prymasa Polski kard. A. Hlonda 8 września 1946 roku na Jasnej Górze.
Oprócz rocznic dotyczących objawień Matki Bożej, wierni Kościoła w Polsce w
2017 roku będą przeżywać Rok św. Brata Alberta. W grudniowym liście pasterskim
z tej okazji biskupi nazwali ten czas przedłużeniem i kontynuacją Jubileuszu Miłosierdzia. Centralnym punktem rozpoczętych 25 grudnia obchodów będzie Msza św.
w Sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie 10 czerwca. Przewodniczył jej będzie abp Stanisław Gądecki.
W 2017 roku przypada też m.in. 100. rocznica urodzin abp. Bronisława Dąbrowskiego FDP, który był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski w trudnym dla Kościoła czasie komunizmu. Abp Dąbrowski to najdłużej urzędujący na
stanowisku sekretarza generalnego Episkopatu biskup. W sumie pełnił tę funkcję
prawie ćwierć wieku (1969-1993). Rok 100-lecia urodzin będzie okazją do przypomnienia tej ważnej dla Kościoła w Polsce postaci. /KAI/

Podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
Nazwa OPP
Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius”
Numer KRS: 0000480577
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Ogłoszenia duszpasterskie - 29.01.2017 r.

Liturgia słowa - 4 Niedziela Zwykła
I czytanie: (So 2,3;3,12-13) Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi,
którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. I zostawię pośród
ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa.
I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą
i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.
II czytanie: (1 Kor 1,26-31) Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według
świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez
Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas
mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,
aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.
Ewangelia: (Mt 5,1-12a) Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę.
A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył
swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni,
którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi,
albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną
i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście,
gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem
wasza nagroda wielka jest w niebie.
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1. Zakończyła się w naszej parafii wizyta duszpasterska. Serdecznie dziękuję za
wspólną modlitwę, życzliwe przyjęcie i ofiary składane na potrzeby naszej wspólnoty
parafialnej.
2. W czwartek 02 lutego przeżywać będziemy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane także świętem Matki Bożej Gromnicznej, a zarazem jest to Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego. Zapraszamy na Msze Świętą z poświęcenie gromnic o godz.
1800. Składka na tacę będzie przeznaczona na potrzeby klasztorów klauzurowych.
3. W piątek 03 lutego obchodzić będziemy wspomnienie św. Błażeja. Msze św.
z błogosławieństwem gardła o godz. 1800. W sposób szczególny zapraszamy osoby
dotknięte chorobami gardła.
4. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca
Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adorację Najświętszego Sakramentu
zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 17 00 do 1800; Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca w sobotę po Mszy św..
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania
do pracy w Pańskiej Winnicy także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Tego dnia odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą od godz. 9 00.
Możliwość spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 17 00 do 1745. W sobotę czcimy
Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. Zapraszamy na Msze święte o godz. 1800.
6. Spotkania formacyjne: Matki w Modlitwie w piątek 3 lutego, o godz. 19 00 w domu
parafialnym; koło plastyczne w sobotę 4 lutego , o godz. 11 00 w domu parafialnym;
zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 5 lutego o godz. 9 30 w kościele.
7. Biuro parafialne jest czynne środę od godz. 19 00 do 2000.
8. W dniach od 17 do 24 września 2017 r. organizowana jest 8 dniowa parafialna
pielgrzymka na Maltę, śladami św. Pawła. Całościowy koszt pielgrzymki to 3450 zł
i 100 Euro. Ze względów na koszta biletów lotniczych prosimy osoby zainteresowane
o wstępne zapisy i przedpłatę rzędu 700 zł do końca stycznia. Szczegółowy program
pielgrzymki znajduje się na parafialnej stronie internetowej.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny
„Okno”. Przy wyjściu z kościoła można nabyć także historyczną książkę „Dzieje diecezji szczecińsko-kamieńskiej” autorstwa ks. dr Roberta Masalskiego w cenie 50 zł.
10. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jarosława Zarębę i śp. Nikodema Kaczmarek.
Niech spoczywają w pokoju.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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