Numer: 21/2014

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 25.05.2014 r.
8.00 + z rodz. Błockich, Sulikowskich, Matyśniak
9.30 + Andrzej, Magdalena, Stanisława, Józef
11.00 I Komunia Święta
12.30 I Komunia Święta
19.00 + Andrzej Kwiecień (3 rocz. śm.)
Poniedziałek: 26.05.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Salomea, Tobiasz, Antonia Dziewulska, Zdzisława Frankel
Wtorek: 27.05.2014 r.
18.00 Msza św. z sakramentem bierzmowania pod przewodnictwem ks.
abp. Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego
Środa: 28.05.2014 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00
Czwartek: 29.05.2014 r.
18.00 + Wanda (23 rocz. śm.), zm. z rodz. Szyller i Guban
Piątek: 30.05.2014 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 31.05.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 01.06.2014 r.
8.00
9.30 1)

+ Irena, Adolf

2)
+ Stefania Kuzawińska (intencja od Żywego Różańca)
11.00 + Jan Wójcikowski (33 rocz. śm.), + Zuzanna Wójcikowska
12.30 Rocznica I Komunii Świętej
19.00 W intencji Julii z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha
Świętego oraz łaski potrzebne w kontynuowaniu nauki szkolnej

www.bolesna.szczecin.pl
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Wykładnia dla pierwszego, trzeciego i czwartego Przykazania Kościelnego
(cz. II)
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.
„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”
Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie
Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym
a sześćdziesiątym rokiem życia (KPK 1251-1252). Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości
(KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do
zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się
od chrześcijan podjęcia innych form pokuty. Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja
opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca (KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie
dni Wielkiego Postu. Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym
dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy
powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (KPK 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające
wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny
od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 25.05.2014 r.

Liturgia słowa – VI Niedziela Wielkanocna

I czytanie (Dz 8,5-8.14-17) Filip przybył do miasta Samarii i głosił im
Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w
tym mieście. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na
żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
II czytanie (1 P 3,15-18) Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się
od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i
bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia
właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem - jeżeli
taka wola Boża - cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus
bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale
powołany do życia Duchem.
Ewangelia (J 14,15-21) Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli
Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze
- Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was
będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a
świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja
żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu
moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany
przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.
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1. W przyszłą niedzielę, 01 czerwca, obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstą-

pienia Pańskiego.
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. 17 00 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. 18 30. W piątek
Litania loretańska 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.
3. Spotkania formacyjne: Koło plastyczne, sobota 31 maja, godz. 11 00; Schola muzyczna, sobota 31 maja, godz. 1400.
4. Dzisiaj o godz. 1100 i 1230 odbędzie się uroczystość I Komunii Świętej Msze św.
sprawowane będą również o godz. 800, 930 i 1900. Dzieci pierwszokomunijne wraz z
rodzicami w ramach „białego tygodnia” zapraszamy w tygodniu na Msze św. o godz.
1800 wraz z nabożeństwem.
5. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony młodzieży z naszej parafii 27 maja
(wtorek) o godz. 1800. Uroczystości przewodniczyć będzie Ks. abp Andrzej Dzięga
Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Uroczystość rozpocznie się nabożeństwem majowym o godz. 17.30
6. Rocznica I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę 1 czerwca na Mszy św. o
godz. 1230. Spowiedź święta dla dzieci w piątek 30 maja od godz. 17 00 do 1800. Próba
28 maja o godz. 1900 w kościele.
7. 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. Szczegółowy plan pielgrzymki na parafialnej stronie internetowej i w gablocie ogłoszeń.
8. Za tydzień w niedzielę – 01 czerwca na Mszy św. o godz. 930 odbędzie się zmiana
tajemnic Żywego Różańca. Tego dnia na placu przykościelnym zbierane będą datki do
puszki na obiady dla potrzebujących dzieci z naszej parafii. Dziękuję właścicielowi
firmy „Kerpol” za profesjonalne, mechaniczne wyczyszczenie i konserwację posadzki
w kościele, a ojcom dzieci pierwszokomunijnych za pomoc w wyniesieniu i wniesieniu
ławek do kościoła.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
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