Numer: 19/2014

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 11.05.2014 r.
8.00 + Stanisław
9.30 + Władysław Sadecki
11.00 + Józef, Mirosław, zmarli rodzice, Józefa
12.30 + Zuzanna Wójcikowska (4 rocz. śm.)
19.00 + Honorata Sawińska ( 30 dni po pogrzebie)
Poniedziałek: 12.05.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 O Boże błogosławieństwo dla pracowników oddziału 4C szpitala
przy ul. Arkońskiej
Wtorek: 13.05.2014 r.
18.00
Środa: 14.05.2014 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00
Czwartek: 15.05.2014 r.
18.00 + Zofia
Piątek: 16.05.2014 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 17.05.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Zofia, Janusz Góra
Niedziela: 18.05.2014 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych
9.30 + Paweł Zaród (20 rocz. śm.)
11.00 + Stefania, Anna, Antoni, Feliks, Franciszek, Leonard, Lucyna, Jan,
Stanisław.
12.30 + Helena, Szczepan Białas
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
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Wykładnia dla pierwszego, trzeciego i czwartego Przykazania Kościelnego
(cz. I)
PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH: 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. Przynajmniej raz
w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą. 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od
udziału w zabawach. 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
1. „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od
prac niekoniecznych”.
Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są: 1 stycznia,
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi; 6 stycznia, Uroczystość Objawienia
Pańskiego (tzw. Trzech Króli); czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało); 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej); 1 listopada,
Uroczystość Wszystkich Świętych 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego
(Boże Narodzenie).
W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych,
czyli tych prac i zajęć, które utrudniają: oddawanie Bogu czci; przeżywanie radości
właściwej dniowi świątecznemu; korzystanie z należytego odpoczynku duchowego
i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).
Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej
udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim),
bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan.
1248 § 1 KPK).
Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć
w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest
ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).
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Ogłoszenia duszpasterskie - 11.05.2014 r.

Liturgia słowa – IV Niedziela Wielkanocna
I czytanie (Dz 2,14a.36-41) Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił
Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż
mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. Nawróćcie
się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha
Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich,
którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego
pokolenia! Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.
II czytanie (1 P 2,20b-25) To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a
przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego
śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy
Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy
na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce,
ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.
Ewangelia (J 10,1-10) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i
rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu
otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a
owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie
pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli
ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie
paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.
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1. 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; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po
Mszy św. wieczornej; Apel Jasnogórski w sobotę bezpośrednio po Różańcu Siedmiu Boleści
Najświętszej Maryi Panny; nabożeństwo majowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W sposób szczególny zapraszamy na Litanię loretańską w piątek, która odmawiana jest przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym. W sobotę ze względu na to, że odprawiane są już dwa nabożeństwa maryjne nie ma nabożeństwa majowego. Tego dnia zachęcamy do prywatnej modlitwy Litanią loretańską.
możliwość spowiedzi świętej pół godziny przed Mszą św.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Pierwszy rok przygotowania do bierzmowania,
poniedziałek 12 maja, godz. 1830; Rodzice młodzieży przyjmującej w tym roku sakrament bierzmowania, poniedziałek 12 maja, godz. 1900; Trzeci rok przygotowania do sakramentu bierzmowania, poniedziałek 12 maja, godz. 2000 oraz środa 14 maja, godz. 2000; Parafialne Koło Radia
Maryja, czwartek 15 maja, godz. 1900; Koło plastyczne, sobota 17 maja, godz. 1200; Schola muzyczna, sobota 17 maja, godz. 1400; Próby dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej,
według ustalonego harmonogramu.
3. W niedzielę 18 maja przeżywać będziemy w naszej wspólnocie parafialnej niedzielę powołaniową. Tego dnia gościć będziemy alumna Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego, który podzieli się swoim doświadczeniem powołania i dziękować będzie za wszelkie wsparcie naszego seminarium. Będzie można też dokonać dobrowolnego wsparcia finansowego wspólnoty seminaryjnej. W tym roku, jako wspólnota parafialna musimy dokonać obowiązkowej
wpłaty na rzecz Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie w wysokości
ok. 4 000 zł. Jak zawsze, osoby które będą chciały wesprzeć seminarium będą mogły dokonać
tego po wakacjach, poprzez złożenie datku w specjalnie wyłożone w kościele koperty.
4. W piętnastą rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny, serdecznie zapraszamy do
udziału w pielgrzymce do Jasnej Góry i Lichenia w dniach 06.06.2014 r. - 08.06.2014 r. Wyjazd
z Osowa w piątek o godz. 13.00 i powrót w niedzielę nocą. Koszt noclegu na Jasnej Górze i w
Licheniu, przejazd oraz ubezpieczenie 200 zł. Podczas pielgrzymki będziemy rozważać nauczanie św. Jana Pawła II. Są jeszcze wolne miejsca, zapisy w zakrystii.
5. 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.
6. Zakończyły się prace związane z regotyzacją kościoła, W szczególny sposób dziękuję osobom, które pomagały finansowo, służyły radą, czy wykonaniem konkretnych prac. Pragnę podkreślić wkład: firmy wykonującej prace remontowe; firmy „Okna Rado” za montaż nowych
drzwi w pomieszczeniach technicznych w zakrystii; firmy „Towar” za wywóz gruzu; Panu Jarosławowi Grodzkiemu i pracownikom za wykonanie i wstawienie kraty w wejściu głównym kościoła.
7. Taca zbierana podczas dzisiejszych Mszy św. przeznaczona jest na cele inwestycyjne parafii –
prace remontowe w salkach i domu parafialnym. Za każdy dar serca Bóg zapłać.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
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