INTENCJE MSZALNE

Numer: 17/2012

Niedziela: 22.04.2012 r.
8.00 + Czesława Szefler (25 rocz. śm.)
9.30 + Józefa, Władysław
11.00 1)
Msza św. imieninowa księdza Roberta
2)
O błogosławieństwo Boże dla Ewy i Zbigniewa w 31 rocznicę ślubu
3)
Za dusze w czyśćcu cierpiące
12.30 + Władysław Sawiński (13 greg.)
19.00 za parafian
Poniedziałek: 23.04.2012 r.
18.00 + Władysław Sawiński (14 greg.)
Wtorek: 24.04.2012 r.
18.00 1)
+ Władysław Sawiński (15 greg.)
Środa: 25.04.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 1)
intencje nowennowe
2)
+ Władysław Sawiński (16 greg.)
Czwartek: 26.04.2012 r.
18.00 1)

+ Władysław Sawiński (17 greg.)

Piątek: 27.04.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Władysław Sawiński (18 greg.)
Sobota: 28.04.2012 r.
18.00 + Władysław Sawiński (19 greg.)
Niedziela: 29.04.2012 r.
8.00 O Boże błogosławieństwo dla Marka z okazji imienin i łaski dla całej rodziny
9.30 + Stanisława Wiśniewska (5 rocz. śm.)
11.00 + Władysław Sawiński (20 greg.)
12.30
19.00 + Jadwiga

www.bolesna.szczecin.pl
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Kult Maryi z tytułem "Matki Bożej Dobrej Rady" nawiązuje do niewielkiego fresku, który znajduje
się w kościele augustianów w Genazzano, w środkowych Włoszech. Obraz ukazuje Maryję z Dzieciątkiem
Jezus, które obejmuje szyję Matki i swą twarz opiera na Jej policzku. Jego wyraz twarzy nie jest dziecięcy.
Z niezgłębionego spojrzenia przemawia Mądrość Boża, której słowom Maryja uważnie się przysłuchuje.
Według legendy bł. Petrucca z Genazzano pragnęła odbudować kościół poświęcony Matce Bożej Dobrej
Rady, ale jej środki materialne uległy wyczerpaniu. Gdy ludzie śmiali się z jej kłopotu, Petrucca zapewniała
ich, że nasza dobra Pani uczyni, co potrzeba. Legenda mówi dalej, iż pewnego dnia, dokładnie w południe,
obraz Matki Bożej zstąpił na niedokończone jeszcze mury kościoła, a do Genazzano dotarło dwóch mężczyzn ze Skutari w Albanii, którzy twierdzili, iż widzieli, jak obraz uwolnił się ze ściany ich kościoła i
uniósł w powietrze. Historia Albańczyków wzbudziła wielkie zainteresowanie i do Genazzano zaczęły
przychodzić tłumy ludzi, by podziwiać cudowny obraz Maryi. Gdy doszły do tego wieści o licznych cudach, które działy się przed obrazem, pielgrzymki do fresku przybrały na sile. Współczesne badania nie
potwierdzają tej pięknej legendy. Obraz w swym stylu ma swe źródła w Kościele Wschodnim i możliwym
jest, iż w Genazzano osiedlili się ludzie, którzy przyszli tu ze Wschodu i przynieśli go ze sobą. Do dzisiaj
nazwiska wielu rodzin z okolic miasta zdradzają obce pochodzenie. Według ostatnich badań fresk ma pochodzić ze szkoły malarskiej Gentile Febriano, którego delikatna i uduchowiona sztuka oddycha jeszcze
pełnią schyłkowego gotyku. Fresk został namalowany ok. 1400 r. Kilka lat później Papież Marcin V (zm.
1431 r.), który w czasie gorących miesięcy letnich często zatrzymywał się Genezzano, mieście swego urodzenia, ufundował dla kościoła augustianów piękny marmurowy relief Madonny z Dzieciątkiem, typowe
dzieło sztuki renesansu. Starszy obraz (fresk), który niezbyt odpowiadał poczuciu piękna nowego stylu,
został zastąpiony przez nowsze dzieło sztuki i zasłonięty. Gdy w 1467 r. podjęto prace budowlane nad powiększeniem kościoła klasztornego, usunięto także relief. Wtedy niespodziewanie pod tynkiem ukazał się
stary fresk Maryi, o którego istnieniu prawdopodobnie już zapomniano. Ówczesny prowincjał, Ambroży z
Cora, w kronice - pod datą 25 kwietnia 1467 r. - zapisał jedynie, że "na ścianie kościoła od góry ukazał się
jakiś obraz przebłogosławionej Dziewicy". Kronikarz nic nie mówi o unoszącym się obrazie, chociaż chyba
był przekonany o jego przedziwnym pochodzeniu. Prawdopodobnie w tym też czasie powstała legenda, iż
fresk ukazał się jako dar nieba. Nie tylko mieszkańcy miasta zaczęli czcić stary obraz Maryi, ale w szybkim
czasie powstał duży ruch pielgrzymkowy z dalekich stron. Maryja zasługuje na tytuł Matki Dobrej Rady w
wielorakim sensie. Urodziła przepowiadanego przez proroka Izajasza "przedziwnego Doradcę", na którym
spoczywa Duch Pański. Właśnie z tego powodu, gdyż Jej Syn, według papieża Leona XIII, jest
"zrządzeniem Bożego zbawienia" dla ludzi, słusznie nazywa się Ją "Matką Dobrej Rady". Lecz sama Maryja jest także dobrą doradczynią. Słowami z Ewangelii św. Jana: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie"
udzieliła ostatecznej porady, gdyż kto szukającemu porady wskaże na Chrystusa i Jego słowo, zawsze radzi
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dobrze.

Ogłoszenia duszpasterskie - 22.04.2012 r.
Liturgia słowa - III niedziela wielkanocna
I czytanie (Dz 3,13-15.17-19) Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i
Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się
Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia,
ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz
wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby
grzechy wasze zostały zgładzone.
II czytanie (1 J 2,1-5a) Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa
Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi:
Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim
prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Ewangelia (Łk 24,35-48) Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i
jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało
się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości,
jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz
gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do
was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o
Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

1. Niedziela dzisiejsza przeżywana jest, jako Niedziela Biblijna i początek
Tygodnia Biblijnego. Niech ta Święta Księga towarzyszy nam każdego dnia,
w każdej modlitwie. Nie rozstawajmy się z owym najwspanialszym listem
Boga do człowieka.
2. Zapraszamy w tygodniu na Msze św. o godz. 1800. Spowiedź święta każdego dnia pół godziny przed Mszą św. wieczorną.
3. Nabożeństwa w naszym kościele: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w środę przed Mszą św.; Adoracja Najświętszego Sakramentu w
piątek od godz. 1700 do 1800; Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek
przed Mszą św.
4. Jutro uroczystość świętego Wojciecha – Patrona naszej Ojczyzny. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800.
5. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klasy II gimnazjum w poniedziałek 23 kwietnia w domu parafialnym. I grupa – godz.
1800, II grupa – godz. 1845.
6. Zapraszamy na Msze świętą imieninową księdza proboszcza Roberta dzisiaj o godz. 1100.
7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest
modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Intencje Mszalne prywatne
mogą być sprawowane m.in. w rocznicę ślubu; w dniu imienin czy urodzin; z
prośbą o zdanie egzaminów; jako dziękczynienie za otrzymane łaski, czy za
zmarłych. W każdą środę o godz. 1800 odprawiana jest Msza św. za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencjach, które przedstawione zostały podczas nowenny.
8. Polecamy do czytania prasę religijną. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się” oraz biuletyn parafialny
„Okno”, w którym znajdziemy artykuł dotyczący kultu Matki Bożej Dobrej
Rady.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
Proboszcz
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