INTENCJE MSZALNE

Numer: 20/2012

Niedziela: 13.05.2012 r.
8.00 za parafian
9.30 W rocznicę urodzin Elżbiety z prośbą o dalsze łaski za pośrednictwem
Matki Bożej Ostrobramskiej dla naszej siostry, matki i żony dziadka.
11.00 W podziękowaniu Matce Bożej Fatimskiej i bł. Janowi Pawłowi II w 1
rocz. cudu uzdrowienia.
12.30 + Gertruda (15 rocz. śm.), Józef (13 rocz. śm.)
19.00 Sakrament bierzmowania
Poniedziałek: 14.05.2012 r.
18.00 + Barbara Woźnicka
Wtorek: 15.05.2012 r.
18.00 1.
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii i całej rodziny
2.
+ Zofia Ciesielczyk (20 rocz. śm.)
Środa: 16.05.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 17.05.2012 r.
18.00 za parafian
Piątek: 18.05.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 19.05.2012 r.
18.00
Niedziela: 20.05.2012 r.
8.00 + Stefania Gawrońska-Szwabis (30 dni po pogrzebie)
9.30 + Grażyna, Jerzy Koreccy
11.00 + Paweł Zaród (18 rocz. śm.)
12.30 + Jula Maliszczak
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
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Najświętsza Maryja Panna Fatimska
W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł Pokoju.
Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi. Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom: "Nie
bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu
przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim
jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić
pokój dla świata". Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była więcej znana i kochana, by ustanowić
nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Trzecie
objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i prośbę odmawiania Różańca.
Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu aresztowania dzieci. Piąte
objawienie 13 września było ponowieniem prośby o odmawianie Różańca. Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 13 października. Mimo deszczu i zimna w
dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud. Cudem słońca Matka
Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego objawienia powiedziała: "Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała
Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają Różaniec i pokutują za grzechy". Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, jak wszystkie objawienia prywatne, nie należą do depozytu wiary, są przez wielu wierzących otaczanych szczególnym szacunkiem. Zostały one uznane przez Kościół za zgodne z
Objawieniem dokonanym przez Chrystusa. Dlatego możemy, chociaż nie musimy,
czerpać ze wskazówek i zachęt przekazanych nam przez Maryję. Z objawieniami
w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już
kilkadziesiąt lat temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół której narosło wiele kontrowersji i legend, Jan Paweł II przedstawił światu dopiero podczas swojej wizyty
w Fatimie w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że właśnie
opiece Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie.
Dziś mija kolejna rocznica tego wydarzenia.
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Liturgia słowa - VI niedziela wielkanocna
I czytanie (Dz 10,25-26.34-35.44-48) A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr
podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem. Wtedy Piotr
przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby.
Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje
sprawiedliwie. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na
wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia
żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany
został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią
Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Któż może odmówić chrztu tym, którzy
otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w
imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił [u nich] jeszcze
kilka dni.
II czytanie (1 J 4,7-10) Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ
miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się
miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie
my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Ewangelia (J 15,9-17) Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w
miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w
Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby
radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem
was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem
od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz
trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 13.05.2012 r.
1. Zapraszamy w maju na nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo majowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830; 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; Apel Jasnogórski w sobotę
o godz. 2100. Możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klasy II gimnazjum w poniedziałek 14 maja
o godz. 1800 – I grupa, 1845 – II grupa; koło plastyczne w sobotę 19 maja
o godz. 1100 w domu parafialnym.
3. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 1900 zostanie udzielony młodzieży sakrament
bierzmowania z rąk ks. bpa Antoniego Dziemianko, Administratora Apostolskiego Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej na Białorusi. Polecamy naszej
modlitwie młodzież przyjmującą sakrament i ich rodziny.
4. W niedzielę 27 maja zostanie udzielony na Mszy św. o godz. 1030 i 1230
sakrament I Komunii Świętej. Ponadto Msze święte w tym dniu będą o godz.
800, 930 i 1900. Próby dla dzieci pierwszokomunijnych 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.
5. W niedzielę, 20 maja, na Mszach św. gościć będziemy osoby należące do
katolickiego ruchu Rodziny Radia Maryja. 1 października 2011 r. Abp Metropolita Andrzej Dzięga zatwierdził statut wspólnoty Rodzina Radia Maryja
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Głównym celem Rodziny Radia
Maryja jest misja ewangelizacyjna i podejmowanie działań w zakresie modlitewnym i formacyjnym. Jest to kolejna propozycja dla parafian, którzy pragną aktywniej uczestniczyć w życiu religijnym i duszpasterskim Kościoła
rzymskokatolickiego i naszej parafii.
6. Taca zbierana podczas dzisiejszych Mszy św. przeznaczona jest na cele
inwestycyjne parafii. Za pomoc i wsparcie dziękuję.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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