Numer: 16/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 21.04.2013 r.
8.30 + Władysław, Józefa
9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam
11.00 W intencji Anastazji o błogosławieństwo Boże i z podziękowaniem za pomyślne zdanie egzaminów.
12.30 + Teresa, Mieczysław Usnarscy.
19.00 + Franciszek
Poniedziałek: 22.04.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 Za parafian
Wtorek: 23.04.2013 r.
18.00
Środa: 24.04.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 25.04.2013 r.
18.00
Piątek: 26.04.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 27.04.2013 r.
15.00 Msza św. ślubna.
18.00
Niedziela: 28.04.2013 r. 8.00
9.30
11.00
12.30
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
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Aplikowanie Mszy Świętej.
Ofiary składane z okazji celebrowania Mszy Świętej w jakiejś konkretnej intencji mogą budzić niejedno pytanie, czy też niejedną kontrowersję. Konieczną jest więc rzeczą przedstawienie aktualnej dyscypliny
Kościoła odnośnie tych ofiar. Eucharystia jest „źródłem i zarazem
szczytem całego życia chrześcijańskiego”. To z niej płyną niezliczone
łaski. Zgodnie ze starą tradycją Kościoła, owoce Mszy Świętej możemy
aplikować w jakiejkolwiek godziwej intencji. Można je więc ofiarowywać w intencjach żywych i zmarłych; w potrzebach własnych, Kościoła
czy świata itp. Jedyny warunek jest ten, aby intencja była godziwa. Nie
można bowiem ofiarowywać owoców Mszy Świętej w intencjach z natury swej złych, np. życząc komuś czegoś złego.
W praktyce duszpasterskiej naszych parafii najczęstszym zwyczajem
jest aplikowanie Mszy Świętych za zmarłych. W ostatnich jednak czasach, szczególnie w dużych, miejskich parafiach widać coraz mniejsze
„zainteresowanie” wiernych tą formą modlitwy wstawienniczej za
zmarłych. Wydaje się, że należałoby na nowo formować wiernych na
temat ważności i znaczenia „wspominania zmarłych przed ołtarzem
Pańskim”. W jaki bowiem sposób mogą ci, którzy odeszli już z tego
świata, wypraszać miłosierdzia Bożego?
Na temat ofiarowywania Mszy Świętej za zmarłych niejeden raz wypowiadał się Urząd Nauczycielski Kościoła. Można tu chociażby wspomnieć Wyznanie wiary Michała Paleologa ogłoszone na Soborze Lyońskim (1274 r.) , Dekret dla Greków Soboru Florenckiego (1439 r.) , czy
wreszcie naukę o najświętszej ofierze Mszy Świętej Soboru Trydenckiego . Niezmienną naukę Kościoła potwierdza również aktualna dyscyplina .
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Liturgia słowa - IV Niedziela Wielkanocna
I czytanie (Dz 13,14.43-52) Oni zaś [Paweł i Barnaba] przeszli przez Perge,
dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli.
A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się
do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla
pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali
się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego,
uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i
Duch Święty.
II czytanie (Ap 7,9.14b-17) potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie
mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków,
stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku
ich palmy. I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci,
którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka
je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają
we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie
będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden
upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich
do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Ewangelia (J 10,27-30) Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą
one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich.
I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 21.04.2013 r.
1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników
w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie
i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne
zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy
dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych.
2. 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; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od
godz. 1700 do 1800. Możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą
św.
3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: kółko plastyczne, 27 kwietnia
(sobota) o godz. 1100; schola dziecięca, 27 kwietnia (sobota) o godz. 1315.
4. Wyjazd ministrantów na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie w sobotę 27 kwietnia, o godz. 700 spod domu
parafialnego.
5. Podczas ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 2070
zł. Za wszelka pomoc serdecznie dziękuję.
6. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest
modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie prośmy Boga za
wstawiennictwem Matki Bożej o łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich
nam zmarłych o dar życia wiecznego.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Proboszcz
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