INTENCJE MSZALNE

Numer: 18/2012

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 za parafian
19.00 + Jadwiga
Poniedziałek: 30.04.2012 r.
18.00 + Władysław Sawiński (21 greg.)
Wtorek: 01.05.2012 r.
18.00 + Władysław Sawiński (22 greg.)
Środa: 02.05.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 1)
intencje nowennowe
2)
+ Władysław Sawiński (23 greg.)
Czwartek: 03.05.2012 r.
18.00 + Władysław Sawiński (24 greg.)
Piątek: 04.05.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Władysław Sawiński (25 greg.)
Sobota: 05.05.2012 r.
18.00 + Władysław Sawiński (26 greg.)
Niedziela: 06.05.2012 r.
8.00 + Monika, Stanisław
9.30 1)
2)

+ Władysław Sadecki (7 rocz. śm.)
+ Maria Sumisławska (6 rocz. śm.)

11.00 + Władysław Sawiński (27 greg.)
12.30 W intencji Sary w dniu chrztu.
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
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Nabożeństwa majowe
Maj to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych. Pierwsze nabożeństwa
majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. - uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się
ono bardzo popularne i znane w całym kraju. Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było
znane już na Wschodzie w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi
święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc
poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca
ów zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej. Dominikanin bł. Henryk Suzo (+ 1366), uczeń Jana Eckharta i przyjaciel Jana Taulera, znanych mistyków
średniowiecza, wyznaje, że jako pacholę zbierał w maju kwiaty i niósł je do stóp Matki Bożej. Lubił
z kwiatów pleść wieńce i kłaść je na głowę figur Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go za to
wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów. W roku 1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem: Maj duchowy,gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. W żywocie św. Filipa Nereusza (+ 1595) czytamy, że gromadził on dziatwę przy figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał z nimi pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do składania ku Jej czci kwiatów, duchowych ofiar i
wyrzeczeń. Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w latach 1677-1709) w maju gromadzili się przed
wizerunkiem Najświętszej Maryi i czcili ją muzyką, śpiewem i składaniem duchowych wyrzeczeń.
Jednakże za autora właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę, o. Ansolani
(1713). On to w kaplicy królewskiej w Neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci
Bożej Matki, który kończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Za największego
apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę,
w której propagował nabożeństwo majowe. Co więcej rozesłał ją do wszystkich biskupów Italii. Sam
w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w słynnym kościele zakonu Al Gesu mimo, że zakon wtedy
formalnie już nie istniał, zniesiony przez papieża Klemensa XIV w roku 1773. Odprawiał on również
nabożeństwo majowe w Paryżu, gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII w podróży na koronację
Napoleona Bonaparte. Pius VII nabożeństwo majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do nabożeństwa majowego - na które składa się Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, nauka
kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem - przypisał w 1859 roku papież bł. Pius
IX. W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu (1838), misjonarze w
Warszawie w kościele Św. Krzyża w roku (1852). Ks. Wincenty Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o nabożeństwach majowych (1839). W dziesięć lat potem podobną broszurę
wydano we Wrocławiu w roku 1850. Wydał ją ks. Aleksander Jełowicki, zmartwychwstaniec. W
połowie XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło się we wszystkich prawie krajach.
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Liturgia słowa - IV niedziela wielkanocna
I czytanie (Dz 4,8-12) Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w
sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał
zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi
Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten
człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym
przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w
żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
II czytanie (1 J 3,1-2) Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo
ujrzymy Go takim, jakim jest.
Ewangelia (J 10,11-18) Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten,
kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu
na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie
moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej
owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec,
bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go
nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam
moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.

Ogłoszenia duszpasterskie - 29.04.2012 r.
1. We wtorek, 1 maja rozpoczynamy miesiąc dedykowany Matce Najświętszej. Nabożeństwo majowe z Litanią loretańską codziennie po Mszy św. wieczornej,
a w niedzielę o godz. 1830. Apel Jasnogórski w sobotę o godz. 2100 w kościele.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 18 00. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny.
2. 1 maja, we wspomnienie św. Józefa i w pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła
II zapraszamy na Msze św. o godz. 1800.
3. W czwartek – 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski. Msza święta z aktem oddania Polski po opiekę Maryi w naszym kościele
o godz. 1800.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek od godz.
900 odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Wystawienie Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej w piątek od godz. 17 00.
5. Za tydzień, w pierwszą niedzielę miesiąca, zmiana tajemnic Żywego Różańca po
Mszy św. o godz. 930. Tegoż dnia zbierane będą przed kościołem datki do skarbonki
na obiady dla dzieci z naszej parafii.
6. W niedzielę, 13 maja na Mszy św. o godz. 1900 zostanie udzielony młodzieży
sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Antoniego Dziemianko, Administratora
Apostolskiego Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej na Białorusi.
7. Próby dla dzieci pierwszokomunijnych bezpośrednio przygotowujące do sakramentu odbywać się będą od 14 maja w poniedziałki, wtorki i czwartki w kościele o
godz. 1900 Obecność dzieci na próbach w kościele obowiązkowa. Dokładny terminarz spotkań jest dostępny na parafialnej stronie internetowej i w obecnym biuletynie
parafialnym „Okno”. Terminy: I grupa: 14.05; 17.05; 21.05; 24.05. II grupa: 15.05;
18.05; 22.05; 25.05.
8. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest
modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie w maju prośmy Boga
za wstawiennictwem Matki Bożej o łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam
zmarłych o dar życia wiecznego.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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