Numer: 11/2011

INTENCJE MSZALNE - XXXIII niedziela zwykła

Niedziela: 13.11.2011 r.
8.00 + Bronisław, Bogdan
9.30 + Bogdan Jóźwiak (13 greg.)
11.00 +Andrzej, Antonina, Józefa; Czesława Kwiecień
12.30 Za parafian
19.00

Jan Paweł II - Audiencja generalna 4 sierpnia 1999 r.

Poniedziałek: 14.11.2011 r.
18.00 1)
+ Bogdan Jóźwiak (14 greg.)
2)
O dar życia wiecznego dla wszystkich zmarłych z naszych
rodzin i parafii – I Róża Różańcowa
Wtorek: 15.11.2011 r.
18.00 1)
+ Bogdan Jóźwiak (15 greg.)
2)
Kazimierz, Eugenia
Środa: 16.11.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 1)
2)

intencje nowennowe
+ Bogdan Jóźwiak (16 greg.)

Czwartek: 17.11.2011 r.
18.00 + Bogdan Jóźwiak (17 greg.)
Piątek: 18.11.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Bogdan Jóźwiak (18 greg.)
Sobota: 19.11.2011 r.
18.00 + Bogdan Jóźwiak (19 greg.)
Niedziela: 20.11.2011 r.
8.00 O błogosławieństwo Boże, łaski i opiekę Matki Bożej dla Tomasza
9.30 + Bogdan Jóźwiak (20 greg.)
11.00 + Helena (8 rocz. śm.), Piotr, Józef; zm. z rodz. Leniartów
12.30 + Maria Młodzińska (1 rocz. śm.)
19.00
4

www.bolesna.szczecin.pl

CZYŚCIEC - niezbędne oczyszczenie przed spotkaniem z Bogiem (1)
1. Jak stwierdziliśmy w poprzednich dwóch katechezach, człowiek w zależności od tego, czy
w ostateczności opowiada się za Bogiem czy przeciw Bogu, staje przed jedną z alternatyw:
albo żyje z Panem w szczęściu wiecznym, albo też pozostaje z dala od Jego obecności. Ci,
którzy otwierają się na Boga, ale w sposób niedoskonały, na drodze do pełni szczęścia muszą
przejść przez oczyszczenie, które wiara Kościoła opisuje w nauce o «czyśćcu» (por. KKK,
1030-1032).
2. W Piśmie Świętym możemy znaleźć stwierdzenia, które pomagają zrozumieć sens tej nauki,
nie wyłożonej jednak w sposób formalny. Wyrażają one przekonanie, że nie można zbliżyć się
do Boga, zanim nie przejdzie się przez swego rodzaju oczyszczenie. Zgodnie z religijnym
prawodawstwem Starego Testamentu, to co jest przeznaczone dla Boga, powinno być doskonałe. Z tego też względu wymaga się również fizycznej nieskazitelności dla tych rzeczywistości, które mają kontakt z Bogiem zarówno w wymiarze ofiarniczym, jak na przykład zwierzęta
ofiarne (por. Kpł 22, 22), jak i instytucjonalnym, jak w wypadku kapłanów sprawujących kult
(por. Kpł 21, 17-23). Oprócz nieskazitelności fizycznej pojedyncze osoby oraz całe zgromadzenie muszą całkowicie oddać się Bogu przymierza (por. 1 Krl 8, 61), zgodnie z doniosłym
nauczaniem Księgi Powtórzonego Prawa (por. 6, 5). Trzeba miłować Boga z całej duszy, czystym sercem i potwierdzać to uczynkami (Pwt 10, 12 n.). Nieskazitelność wymagana jest tak
samo po śmierci, by wejść w doskonałą i ostateczną komunię z Bogiem. Ten kto tej nieskazitelności nie osiągnął, musi przejść przez oczyszczenie. Sugeruje to tekst św. Pawła. Mówiąc o
wartości dzieła każdego człowieka, które ujawni się w dniu sądu, Apostoł stwierdza: «Ten,
którego dzieło wzniesione na fundamencie (którym jest Chrystus) przetrwa, otrzyma zapłatę;
ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez
ogień» (1 Kor 3, 14-15).
3. Aby osiągnąć stan doskonałej nieskazitelności, potrzebne jest czasem wstawiennictwo lub
pośrednictwo jakiejś osoby. Na przykład Mojżesz uzyskuje przebaczenie dla ludu dzięki modlitwie, w której odwołuje się do zbawczego dzieła dokonanego przez Boga w przeszłości i
prosi Go o wierność przysiędze złożonej ojcom (por. Wj 32, 30, 11-13). Postać Sługi Pańskiego, ukazaną w Księdze Izajasza, wyróżnia także funkcja wstawiania się i pokuty za wielu; pod
koniec swoich cierpień «ujrzy światło» i «usprawiedliwi wielu», dźwigając ich nieprawości
(por. Iz 52, 13; 53, 12, zwłaszcza 53, 11). Na tle Starego Testamentu można uznać Psalm 51
[50] za syntezę procesu powracania do pierwotnej nieskazitelności: grzesznik wyznaje i uznaje
własną winę, usilnie prosi o oczyszczenie lub «obmycie», by móc głosić chwałę Bożą.
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Liturgia słowa - XXXIII Niedziela Zwykła
I czytanie (Prz 31,10-13.19-20.30-31) Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono.
Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne
jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.
II czytanie (1 Tes 5,1-6) Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach.
Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.
Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie
na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w
ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem
jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.
Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!
Ewangelia (Mt 25,14-30) Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść:
Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im
swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał;
on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych
sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego
pana! Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię:
wejdź do radości twego pana! Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł:
Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i
zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w
ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał.
Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z
zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu,
który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 13.11.2011 r.

1. Jednym z wielu znaków wyrażania naszej pamięci modlitewnej
o zmarłych są wypominki. W naszym kościele są one w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej, a w niedzielę o godz. 18 30. Zachęcamy do wspólnej modlitwy za zmarłych członków rodziny, przyjaciół,
znajomych
2. W listopadzie – miesiącu refleksji i zadumy nad życiem i śmiercią
zachęcamy również do ofiarowania za drogich nam zmarłych Mszy
św.
3. W piątek zakończyły się „Misje u stóp Krzyża”. Dziękuję za udział
w tych dniach medytacji, zamyślenia i czuwania u stóp Krzyża – kopi
najstarszego zachowanego na Pomorzu Zachodnim Krzyża Ottonowego z konkatedry w Kamieniu Pomorskim oraz przy Relikwiach
Drzewa Krzyża Świętego w Relikwiarzu z Sanktuarium Pana Jezusa
Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy Brzozdowieckiej
w konkatedrze w Kamieniu Pomorskim.
4. Spotkania formacyjne: I klasa gimnazjum –15 listopada (wtorek),
godz. 1900 w domu parafialnym; II klasa gimnazjum – 14 listopada
(poniedziałek), godz. 1800 – I grupa, 1845 – II grupa w domu parafialnym;
5. Taca z dzisiejszej kolekty mszalnej przeznaczona jest na parafialne
cele inwestycyjne. Dziękuję za wszelkie dotychczasowe wsparcie
modlitewne i finansowe.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa
Niedzielnego” i biuletynu parafialnego „Okno”.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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