INTENCJE MSZALNE

Numer: 11/2012

Niedziela: 11.03.2012 r.
8.00 Msza św. dziękczynna za udaną operację i powrót do zdrowia Andrzeja
9.30 + Franciszka, Aleksander
11.00 O zatrzymanie rozwoju choroby u Angeliki
12.30 + Jerzy Wielebiński
19.00
Poniedziałek: 12.03.2012 r.
18.00 za parafian
Wtorek: 13.03.2012 r.
18.00
Środa: 14.03.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 15.03.2012 r.
18.00
Piątek: 16.03.2012—Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 17.03.2012 r.
18.00 + Helena Białas (w 100 rocznicę urodzin)
Niedziela: 18.03.2012 r.
8.00 + Anna, Jan
9.30 + Katarzyna, Władysław Buza
11.00 + Ryszard Halec
12.30
19.00
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www.bolesna.szczecin.pl

Jałmużna - powinność chrześcijanina
W bardzo licznych szeregach ludu Bożego, zwłaszcza w obecnej, złożonej rzeczywistości
Kościoła w Polsce, wiele osób potrzebuje pomocy. Zaliczamy do nich rodziny wielodzietne, ludzi w podeszłym wieku, chorych, opuszczonych, którzy szczególnie zasługują na
pamięć i opiekę. Wśród nas są i tacy, którzy utracili wiarę w przyszłość, upadają na duchu,
poddają się zwątpieniu, zamykają w sobie, a niektórzy, zwłaszcza młodzi, tracąc sens życia
popadają w pijaństwo i narkomanię. Każdy życzliwy gest wobec biednych i potrzebujących
stawia nas w gronie tych, którzy zapewniają sobie skarby w niebie. Kościół, wierny swemu
posłannictwu, otacza szczególnym szacunkiem ubogich i chorych oraz realizuje i popiera
dzieła miłosierdzia i czyny wzajemnej pomocy w różnych potrzebach ludzi. Czas Wielkiego Postu mobilizuje nas do przynoszenia nadziei przez uczynki miłosierdzia najbardziej
zagrożonym, a są nimi: dzieci nienarodzone, młodzież, niedostosowane małżeństwa i rodziny, chorzy, ludzie w podeszłym wieku, dotknięci chorobą alkoholową i ich rodziny, a także
załamani na duchu. Dobrze się stanie, jeśli ten czas będzie dla nas nie tylko okazją do jałmużny, w postaci ofiary pieniężnej i daru w naturze na rzecz ubogich, ale również obudzeniem gorliwości w zdobywaniu społecznych cnót chrześcijańskich. Jezus Chrystus, nakazując pomoc ubogim i cierpiącym uznaje praktykowanie jałmużny za znak nawrócenia i przyjęcia królestwa Bożego oraz za formę naśladowania Bożego miłosierdzia; poucza też, że
jałmużna ma wartość oczyszczającą, winna być dyskretna i bezinteresowna, spełniana
(także wobec nieprzyjaciół) przed Bogiem (ze względu na nagrodę u Boga - Łk 6,3136). W Wielkim Poście Kościół często przytacza słowa Chrystusa: "Po tym poznają was, że
jesteście uczniami Moimi, jeśli będziecie mieć miłość jedni ku drugim (...) Przykazanie
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali". Te słowa przypominają, że chrześcijanin
żyje nie tylko dla siebie, ale i dla społeczności. Potrzeba więc każdemu z nas otworzyć się
na potrzeby bliźnich. Kościół od początku swego istnienia, zgodnie z nakazami Boskiego
Założyciela, stara się realizować misję głoszenia Ewangelii, uświęcania człowieka i szerzenia miłosierdzia. Wszystkie elementy tej misji są ze sobą ściśle powiązane. Nie można nauczać Ewangelii, nie zmierzając do uświęcenia przez modlitwę, sakramenty i Mszę św.
Słowo zaś i sakramenty są skierowane ku realizacji miłości Boga i bliźniego. Kościół u
zarania swych dziejów, łącząc Wieczerzę Eucharystyczną z agapą, ukazywał się cały i zjednoczony wokół Chrystusa. Święty Justyn, przedstawiając w swej "Apologii" liturgię eucharystyczną oraz życie społeczne chrześcijan, pisał: "Ci, którym się dobrze powodzi, dają
dobrowolnie ze swego, co tylko chcą, a wszystko, co się zbierze, składa się na ręce przewodniczącego. On zaś przychodzi z pomocą sierotom, wdowom i chorym, i tym wszystkim, którzy dla jakiejkolwiek przyczyny cierpią niedostatek, a także więźniom i przybyszom z dalekich stron, jednym słowem, śpieszy on z pomocą wszystkim potrzebującym".
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Liturgia słowa - III niedziela Wielkiego Postu
I czytanie

(Wj 20,1-17) W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan,
twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych
bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na
niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie
będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem
Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał
imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego,
który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest
szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej
pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica,
ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach
bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś
dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij ojca
twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie będziesz
zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego
wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

II czytanie (1Kor 1,22-25) Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my
głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Ewangelia

(J 2,13-25) Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali
woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał
wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca
nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom
Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę
świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego,
że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w
Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc
znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował
niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 11.03.2012 r.
1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Droga Krzyżowa
w piątek o godz. 1730 dla dzieci i o 1830 dla dorosłych i młodzieży; Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1830.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Młodzież przygotowująca się
do bierzmowania: I klasa gimnazjum – 13 marca (wtorek), godz. 1900, a II
klasa gimnazjum – 12 marca (poniedziałek), godz. 1800 – I grupa, godz. 1845
– II grupa; Krąg Biblijny – 14 marca (środa), godz. 1900. Temat spotkania:
Gdzie jesteś. Na spotkanie w sposób szczególny zaproszeni są uczniowie III
klasy gimnazjum; Zbiórka kandydatów na ministrantów – 17 marca (sobota),
godz. 1030; Zbiórka ministrantów – 17 marca (sobota), godz. 1100
3. Osoby, które zapisały się na parafialną pielgrzymkę do grobu błogosławionego Jana Pawła II zapraszam na spotkanie organizacyjne w czwartek 15
marca, o godz. 1900 do domu parafialnego. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania.
4. W niedzielę 18 marca rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. mgr lic. Grzegorz Gruszka, prefekt Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Nauki będą głoszone podczas wszystkich Mszy świętych niedzielnych, a od poniedziałku do
środy o godz. 1900. Polecamy modlitwie ten szczególny czas
w naszym życiu religijnym.
5. Osoby, które pragną w tym roku zawrzeć sakramentalny związek małżeński zapraszamy na nauki przedmałżeńskie, które odbędą się w terminie od 19
do 22 marca, o godz. 2000 w domu parafialnym.
6. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego osiedla zostanie
odprawione w piątek 23 marca o godz. 1830. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
7. Ofiary składane na tacę podczas dzisiejszych Mszy Świętych, przeznaczone są na potrzeby inwestycyjne związane z naszym kościołem. Za życzliwość
i pomoc dziękuję.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
9. W tym tygodniu wspólnota parafialna pożegnała śp. Bolesława Kozak.
Niech spoczywa w pokoju.
Proboszcz
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