INTENCJE MSZALNE

Numer: 21/2018

Niedziela: 27.05.2018 r.
8.00 + Stanisław Trociuk (8 greg.)
9.30 + Magdalena Kwiatkowska (17 rocz. śm.)
11.00 I Komunia Święta
13.00 I Komunia Święta
19.00 + Alfons Miłaszewczi
Poniedziałek: 28.05.2018 r.
18.00 + Stanisław Trociuk (9 greg.)
Wtorek: 29.05.2018 r.
18.00 1) + Stanisław Trociuk (10 greg.)
2) + Elżbieta de Yonge
Środa: 30.05.2018 r.
18.00 + Stanisław Trociuk (11 greg.)
Czwartek: 31.05.2018 r.
8.00 + Joanna, Agnieszka, Edward Woronieccy
9.30 + Stanisław Trociuk (12 greg.)
11.30 + Adolf, Irena, Henryk
Piątek: 01.06.2018 r.
18.00 + Stanisław Trociuk (13 greg.)
Sobota: 02.06.2018 r.
18.00 + Stanisław Trociuk (14 greg.)
Niedziela: 03.06.2018 r.
8.00 Matki w Modlitwie
9.30 + Stanisław Trociuk (15 greg.)
11.00 + Jan Wójcikowski (37 rocz. śm.); + Zuzanna, Adam,
Weronika
13.00 Rocznica I Komunii Świętej
19.00 + Marian Klepczyński (20 rocz. śm.); + Elżbieta
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www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin

Podróżując po polskich wsiach czy miastach trudno nam
sobie wyobrazić brak tych małych symboli wiary okolicznych mieszkańców. Czy to w formie krzyża czy kapliczki
stanowiły one owoc wspólnego wysiłku całej społeczności, czy też prywatnego fundatora. Ich autorzy wielokrotnie pozostają anonimowi podobnie jak większość sztuki
ludowej. Przydrożny krzyż nigdy nie był postawiony przypadkowo. Stawiano je w miejscach ważnych, np. przy kościele lub w centrum wsi wyznaczając jej punkt centralny,
powstawały na obrzeżach osad wyznaczając ich granicę
lub na rozstajach dróg żegnając podróżnych. Wznoszono
je w miejscach gdzie znaleziono kości lub na polach bitew
dla upamiętnienia poległych. Przy ścieżkach do lasu czy na skraju pól stanowiły też
pewnego rodzaju drogowskaz. Drogowskaz jakże przejmujący, zarówno duchowy
jak i czysto ludzki, użytkowy. Każdy krzyż do czegoś nawołuje lub przypomina
o zdarzeniu z przeszłości. Były wznoszone w podzięce za otrzymane łaski, za uzdrowienie z choroby czy uratowanie z wojennej pożogi lub klęski żywiołowej, stąd, tak
wiele ich powstawało po przejściu armii, czy po kolejnym powstaniu lub zarazie.
Budowano je również jako pokutę za grzechy. Szczególnym rodzajem tego typu
krzyży są krzyże pokutne lokalizowane przede wszystkim na śląsku. Był to prosty
kamienny krzyż stawiany w średniowieczu przez mordercę. Zobowiązywał się on,
w zamian za zwolnienie z kary więzienia, w tzw. traktacie pokutnym zawieranym
z rodziną ofiary do pokrycia kosztów pogrzebu, procesu sądowego i wychowania
dzieci zabitego. Był ponadto zobowiązany do zapłacenia rodzinie kwoty pokutnej,
zamówienia mszy oraz wystawienia w miejscu zbrodni lub wmurowania w kościele
kamiennego krzyża. Na krzyżu bardzo często spotyka się symbole. Badacze uważają,
że są to narzędzia zbrodni. Mamy więc miecz, nóż, kuszę, łuk, itp. Zwyczaj stawiania
tego rodzaju krzyży przetrwał do XVI wieku. Miały one jeszcze jedno znaczenie.
Wierzono, że jeżeli ktoś zginął nagłą śmiercią, właśnie w wyniku morderstwa lub
uderzenia pioruna, i nie postawiono w tym miejscy krzyża lub kapliczki, jego dusza
nie zazna spokoju. Krzyż był chlubą mieszkańców wsi, świadczył o ich pobożności.
Wyrazem tego szacunku było zdejmowanie przy nim czapki, uczynienie znaku krzyża, czy ozdabianie go kwiatami w święta. Krzyże tak jak przed wiekami gromadzą
mieszkańców na wspólnej modlitwie. Dziś doszły nam jeszcze inne krzyże. Są to
miejsca upamiętniające ofiary wypadków samochodowych. Jak widać zwyczaj stawiania krzyży nie jest tylko świadectwem przeszłości, ale także symbolem pamięć
i wiarę
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Liturgia słowa – Niedziela Trójcy Świętej
I czytanie: (Pwt 4, 32-34. 39-40) Mojżesz tak powiedział do ludu: "Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając
od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od
jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie
wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał
żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród
spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie
na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan
jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.
Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój".
II czytanie: (Rz 8, 14-17) Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi
Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście
Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: "Abba,
Ojcze!" Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha,
że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to
i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa;
skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć
udział w chwale.
Ewangelia: (Mt 28, 16-20) Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali
Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do
nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".
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Ogłoszenia duszpasterskie - 27.05.2018 r.
1. Dzisiaj w naszej parafii odbywa się uroczystość I Komunii Świętej. Msze św. pierwszokomunijne są o godz. 1100 i 1300 . Ponadto Msze św. będą sprawowane o godz.: 800,
930 i 1900 na które zapraszamy parafian.
2. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio w poniedziałek przed
Mszą św.; Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą za przyczyną św.
Jana Pawła II w środę przed Mszą św.; Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona
Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Nabożeństwo Pierwszej
Soboty Miesiąca w sobotę po Mszy św.; nabożeństwo majowe, a od piątku nabożeństwo
czerwcowe, codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W piątek
„Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa” śpiewana będzie przy krzyżu misyjnym na
placu przykościelnym. W sobotę ze względu na to, że odprawiane jest już nabożeństwo
maryjne nie ma nabożeństwa czerwcowego.
3. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota miesiąca. W pierwszy piątek, odwiedzin chorych z posługa sakramentalną od godz. 900. Możliwość spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 1700 do 1745. W sobotę, 2 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800.
4. 31 maj obchodzić będziemy w Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 800, 930 i 1130. Msza
święta o godz. 1130 połączona będzie z procesją eucharystyczną. Ze względu na to, że nie
będzie Mszy św. wieczornej nabożeństwo majow odśpiewane będzie podczas procesji.
Procesja Eucharystyczna przejdzie ulicami: Miodową, Kwiatów Polskich, Wiśniowa,
Mokra, Niebiańska, Chmurna. Proszę członków poszczególnych grup parafialnych oraz
parafian zamieszkujące wymienione ulice oraz wszystkich dobrej woli o podjęcie
inicjatywy zbudowania ołtarzy w miejscach: I – skrzyżowanie ulic Wiśniowa i Urocza Żywy Różaniec, Caritas; II – ulica Mokra na wysokości ul. Junackiej - Koło Przyjaciół
Radia Maryja, Rady parafialne; III - skrzyżowanie ulic Mokra i Kluka – Matki w
Modlitwie; IV - ulica Obłoków na wysokości garażów – rodziny dzieci
pierwszokomunijnych, ministrantów oraz młodzieży przygotowującej się do
bierzmowania i młodzieży która w tym roku przyjęła sakrament dojrzałości. Podczas
procesji eucharystycznej zapraszamy dzieci do sypania kwiatków.
5. Od uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się w naszej parafii dni eucharystyczne,
dawniej znane jako oktawa Bożego Ciała. Codziennie będziemy oddawać chwałę i dziękować Jezusowi za Jego obecność wśród nas. Msza Święta z procesją eucharystyczną o
godz. 1800.
6. W niedzielę 3 czerwca o godz. 1230 – odbędzie się rocznica I Komunii Świętej. Próba
dzieci we wtorek 29 maja o godz. 1900 w kościele. Na próbę zapraszamy również
rodziców dzieci. Możliwość spowiedzi św. dla dzieci w piątek 1 czerwca od godz. 1700 do
1745.
7. Osoby wyjeżdżające we wrześniu na parafialna pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych
we Francji proszę o wpłatę do końca maja, drugiej transzy - 1500 zł.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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