Numer: 7/2016

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 14.02.2016 r.
8.00 Za parafian
9.30
11.00 + Stefan (3 rocz. śm.)
12.30 + Marianna
18.30 Gorzkie Żale

JAŁMUŻNA CHRZEŚCIJAŃSKA

19.00
Poniedziałek: 15.02.2016 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 + Teresa Nikina
Wtorek: 16.02.2016 r.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Kazimiery Półbrat z okazji ukończenia
90-go roku życia
Środa: 17.02.2016 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marty z okazji urodzin
Czwartek: 18.02.2016 r.
18.00
Piątek: 19.02.2016 r.
18.00
Sobota: 20.02.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 21.02.2016 r.
8.00 + Barbara Ogłozińska (2 rocz. śm.)
9.30 + Janina Frencel (10 rocz. śm.)
11.00 + Władysław Krzyśków (1 rocz. śm.)
12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Stanisławy z
okazji 83 urodzin
18.30 Gorzkie Żale
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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Zastanówmy się nad zasadami jałmużny chrześcijańskiej. Chrystus mówi bardzo wyraźnie, iż ubogich zawsze będziemy mieć wśród nas i poucza: Gdy więc
dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak
to czynią obłudnicy... aby ich ludzie
chwalili... ci odebrali już swoją nagrodę... Kiedy zaś ty jałmużnę dajesz, niech
nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa,
aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Chrystus więc poucza nas,
ludzi skażonych egoizmem, abyśmy w czasie udzielanej jałmużny nie szukali
siebie samych, własnej chwały, rozgłosu i korzyści osobistych, ale byśmy innych wspierali w miarę naszych możliwości, kierując się autentyczną miłością,
która zawsze jest bezinteresowna. Ponieważ miłość musi być uporządkowana,
więc troskę o innych powinno się zaczynać zawsze od najbliższych osób, by
następnie wspomagać inne osoby. Św. Paweł mów, iż: "Nie o to bowiem idzie,
żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość". Jałmużna
to przejaw miłości w konkretnym czynie i dlatego tyle jest w niej duchowego
piękna, a katechizm wymienia jałmużnę obok postu i modlitwy, jako jeden z
trzech najważniejszych dobrych uczynków. Zwykle jałmużna kojarzy się nam z
pieniężnym wsparciem kogoś będącego w potrzebie, jednakże jałmużna dotyczy wszelkich braków drugiego człowieka, bo "pobudką do dania jałmużny jest
dopomożenie człowiekowi cierpiącemu niedostatek". Św. Tomasz z Akwinu
mówi iż jałmużna to nie tylko wsparcie pieniężne, ale i wypełnianie uczynków
miłosiernych co do duszy i co do ciała. O takim podejściu do zagadnienia dobroczynności mówi również katechizm, który wymienia uczynki miłosierne
względem duszy: grzeszących upominać, by nie przyzwyczajali się do grzechu,
nieumiejętnych pouczać, aby nie błądzili, wątpiącym dobrze radzić, ponieważ
pociecha jest najlepszym lekarstwem na zmartwienie, cierpliwie znosić krzywdy i o urazach zapominać, a w modlitwie za żywych i umarłych nie ustawać.
Uczynki miłosierne względem ciała mówią o zaspokojeniu głodu i pragnienia, o
pomocy w zakresie odzieży i w stosunku do podróżnych, wreszcie o trosce wobec chorych, więźniów i zmarłych. Św. Jakub Apostoł podkreśla, iż wiara
chrześcijańska bez uczynków jest martwa i dlatego też wiara chrześcijanina musi się przejawiać w postaci dobrych uczynków. Jeżeli jednak z naszych uczynków nie promieniuje miłość, to nie mają one wartości nadprzyrodzonej.
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Liturgia słowa - 1 niedziela Wielkiego Postu
I czytanie (Pwt 26,4-10) Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go
przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli
na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga
ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz
trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził
nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto
przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je
przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu.
II czytanie (Rz 10,8-13) Cóż mówi Pismo? "Słowo to jest blisko ciebie, na
twoich ustach i w sercu twoim". A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli
więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem
przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie
zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go
wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
Ewangelia (Łk 4,1-13) Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu
i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez
diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się
stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem
żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej
chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić,
komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem
Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże
o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie
uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego
kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 14.02.2016 r.
1. Zapraszamy na 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; Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego
Postu o godz. 1730 dla dzieci oraz o 1830 dla dorosłych i młodzieży. W związku z tym,
przez okres Wielkiego Postu, nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu o godz.
1700; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św.
wieczornej; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego
Postu o godz. 1830.
2. Spotkania formacyjne: Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej w poniedziałek 15 lutego o godz. 1830 w domu parafialnym; Rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w poniedziałek 15 lutego o godz. 1900 w kościele; Parafialne Koło Radia Maryja w czwartek 18 lutego po Mszy św. w domu parafialnym;
Ministranci i kandydaci na ministrantów w sobotę 20 lutego o godz. 1030 w domu
parafialnym; koło plastyczne w sobotę 20 lutego o godz. 1100 w domu parafialnym.
3. W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia organizowana jest pielgrzymka
do bazylik z bramami miłosierdzia w Niepokalanowie, Wąwolnicy, Kazimierzu Dolnym Nałęczowie i Warszawie-Żoliborzu. Pielgrzymka ma nie tylko charakter religijny, ale też patriotyczny (Muzeum Powstania Warszawskiego, grób bł. Jerzego Popiełuszki) oraz turystyczny (spacer po Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie, który leczy
serce). Autokarowa pielgrzymka odbędzie się w dniach 30.04 - 3.05.2016 r. w tzw.
długi weekend majowy. Cena za cztery dni pielgrzymowania z noclegami i częściowym wyżywieniem wyjątkowo niska, a szczegóły są na plakacie w gablocie ogłoszeń.
4. Dzisiejszej niedzieli taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwestycję parafialne – konserwacja i renowacja Drogi Krzyżowej. Za tydzień zbierane
będą datki do puszki na rzecz dzieła pomocy misjonarzom „Ad gentes”. Można cały
czas wesprzeć parafię przekazując 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego –
Fundację Wspierania Inicjatywy „Ad melius”, czy przekazując darowizna na cele
kultu religijnego. Szczegóły znajdziemy na ostatniej stronie obrazka kolędowego i
parafialnej stronie internetowej. Za pomoc i wsparcie finansowe serdecznie dziękuję.
5. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
Nazwa OPP: Fundacja Wspierania
Inicjatywy „Ad melius”
KRS: 0000480577
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