Numer: 5/2016
INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 31.01.2016 r.
8.00 Za parafian
9.30 O błogosławieństwo Boże, łaski i zdrowie dla Marii z okazji imienin i
urodzin.
11.00 + Barbara Wesołowska
12.30 + Władysław (6 rocz. śm.)
19.00 + Janina (4 rocz. śm.) i zmarli z rodziny
Poniedziałek: 01.02.2016 r.
8.00
Wtorek: 02.02.2016 r.
18.00 + Stanisława Szumska (24 rocz. śm.)
Środa: 03.02.2016 r.
18.00
Czwartek: 04.02.2016 r.
18.00
Piątek: 05.02.2016 r.
18.00
Sobota: 06.02.2016 r.
18.00
Niedziela: 07.02.2016 r.
8.00 + Sabina, Zygmunt, Pelagia, Michał
9.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Św. dla Marii z okazji imienin.
11.00 + Zofia, Janusz Góra
12.30
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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Ofiarowanie Pańskie w tradycji polskiej
W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa ma charakter wybitnie Maryjny. Widzimy Maryję, jako Tę, która
sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która tym
Światłem nas broni oraz osłania od wszelkiego zła.
Dlatego często bierzemy do rąk gromnice, zwłaszcza
w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej
śmierci. Poświęcone 2 lutego świece, jakby widomy
znak Bożej Jasności, zapala się w trudnych życiowych
chwilach po to, aby "zadziałała" interwencja Bożej
Opatrzności. W religijnej tradycji polskiej podczas
burzy, nadal stawiamy świece – gromnicę w oknach.
Gromnicami zażegnywano klęski gradowe, ich dymem
kreślono znaki krzyża na drzwiach, piecu, oknach i
belkach stropowych, jako "zapory przeciw nieczystym
siłom i nieszczęściom". W każdym domu katolickim
powinna być przynajmniej jedna gromnica. Zapala się
ją także przy konającym, aby Maryja - Ta, która niosła
do świątyni Jezusa - Światłość Prawdziwą, prowadziła
dusze umierających wprost do wiekuistej światłości,
do nieba. Z Uroczystością Matki Bożej Gromnicznej
kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania
żłóbków i choinek – kończy się "przedłużony" okres Bożego Narodzenia.
Liturgicznie okres ten kończy się wcześniej – Świętem Chrztu Pana Jezusa.
Jednak polski zwyczaj ma swoje uzasadnienie nie tylko w dawnej tradycji,
ale przede wszystkim w tym, że w Matkę Bożą Gromniczną Pan Jezus jeszcze jako Dziecię jest ofiarowany w świątyni. Często także razem z uroczystością Matki Bożej Gromnicznej kończy się również w Polsce okres kolędowania, czyli duszpasterskiej wizyty w rodzinach – po domach .
Nazwa OPP: Fundacja Wspierania
Inicjatywy „Ad melius”
KRS: 0000480577
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Liturgia słowa - 4 niedziela zwykła
I czytanie (Jr 1,4-5.17-19) Pan skierował do mnie następujące słowo: Zanim
ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ty zaś przepasz swoje biodra,
wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił
lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną
i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają
cię [zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą - wyrocznia Pana - by cię ochraniać.
II czytanie (1 Kor 12,31-13,13) Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym
nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał
dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką
[możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy
się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy
nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który
zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po
części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą
w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.
Ewangelia (Łk 4,21-30) Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku
słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł
do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie;
dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany
w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów
Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że
wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany,
tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za
proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 31.01.2016 r.
1. Zakończyła się w naszej parafii wizyta duszpasterska. Serdecznie dziękuję za
wspólną modlitwę, życzliwe przyjęcie i ofiary składane na potrzeby naszej wspólnoty
parafialnej.
2. We wtorek 02 lutego przezywać 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 środę 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. 1700 do 1800; Różaniec
Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny 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. Na Msze św. o
godz. 1800 w sposób szczególny zapraszamy ministrantów wraz z rodzicami. 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. 900. Możliwość spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 1700 do 1800. W sobotę Msza św. o godz. 1800.
6. Spotkania formacyjne: Matki w Modlitwie w piątek 5 lutego, o godz. 1900 w domu
parafialnym; koło plastyczne w sobotę 6 lutego , o godz. 1100 w domu parafialnym;
zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 7 lutego o godz. 930 w kościele.
7. Biuro parafialne jest czynne środę od godz. 1900 do 2000.
8. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa
Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny, nas
samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar życia
wiecznego. Istnieje także możliwość zamówienia Mszy św. gregoriańskiej za zmarłą
osobę.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”, „Mały Gość Niedzielny” i
biuletyn parafialny „Okno”, w którym znajdziemy m.in. czytania na bieżącą niedzielę, ogłoszenia duszpasterskie czy intencje na najbliższy tydzień.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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