Numer: 23/2012

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 03.06.2012 r.
8.00 + Józef, Józefa
9.30 + Stefania Szwabis - intencja od Żywego Różańca
11.00 + Piotr Hołub (14 rocz. śm.)
12.30 Rocznica I Komunii Świętej
19.00 + Józef i Danuta Bielawscy (1 rocz. śm.)
Poniedziałek: 04.06.2012 r.
18.00 za parafian
Wtorek: 05.06.2012 r.
18.00
Środa: 06.06.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 07.06.2012 r. - Boże Ciało
8.00
9.30
11.00
12.30 za parafian
19.00
Piątek: 08.06.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 09.06.2012 r.
18.00
Niedziela: 10.06.2012 r.
8.00
9.30
11.00 O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Mariusza
z okazji 21 rocznicy ślubu i o łaski Boże dla całej rodziny
12.30
19.00
4

www.bolesna.szczecin.pl

Lanciano - cud Eucharystyczny
Jeden z najbardziej niezwykłych cudów eucharystycznych dokonał się w średniowieczu na terenie
dzisiejszych Włoch. W miejscowości Lanciano w VIII w. żył zakonnik bardzo wykształcony, lecz
pełen wątpliwości w sprawach wiary. Szczególnie nie dawała mu spokoju kwestia, czy Chrystus
naprawdę jest obecny w Hostii i czy konsekrowane wino jest rzeczywiście Jego Krwią. Pewnego
razu, po konsekracji w czasie Mszy św., wątpliwości odezwały się ze szczególną siłą. Zakonnikowi wydało się niemożliwe, żeby chleb i wino uległy przeistoczeniu. I wtedy na własne oczy zobaczył, że chleb rzeczywiście stał się Ciałem, a wino Krwią. Przeraził się, lecz po chwili poczuł radość z powodu łaski, jakiej doznał. Nie omieszkał opowiedzieć o tym zgromadzonym na Mszy św.
braciom. Wszyscy przybliżyli się do ołtarza, aby zobaczyć cud. Wieść o zdarzeniu wnet rozeszła
się po okolicy. Do klasztoru przychodzili wierni pragnący spojrzeć na Ciało Chrystusa i na Jego
Krew, która niebawem skrzepła, zamieniając się w pięć nieregularnych bryłek. Zarówno cudownie
przemieniona Hostia jak i bryłki zakrzepłej Krwi otoczono w Lanciano wyjątkową czcią. W 1971
r. materialne świadectwa cudu sprzed wieków poddano szczegółowym badaniom technikami dostępnymi współczesnej nauce. Zadanie wykonał prof. Linoli, specjalista w zakresie anatomii, chemii i mikroskopii klinicznej. Stwierdzono, że ciało znajdujące się w relikwiarzu ma kolor jasnobrunatny. Jest okrągłe - grubsze w części brzegowej, cieńsze bliżej środka, z pustą przestrzenią
wewnątrz. Niewielkie bryłki zakrzepłej krwi mają nieregularne kształty, są pomarszczone i twarde. W laboratorium zbadano mikroskopijne fragmenty relikwii. Okazało się, że jest to ludzka tkanka mięśnia sercowego. Świadczyły o tym m.in. znalezione komórki układu nerwowego typowe dla
takiej właśnie tkanki. Pusta przestrzeń wewnątrz ciała odpowiada komorze sercowej. Mimo upływu czasu w fragmencie ciała nie znaleziono żadnych śladów substancji konserwującej. Nie stwierdzono też śladów cięć ostrym narzędziem, co wykluczyło możliwość pobrania tkanki z ciała ludzkiego. Nie mniej frapujące były rezultaty analizy bryłek Krwi. W trakcie badań zwrócono uwagę,
że zwykły skrzep już dawno uległby naturalnemu rozkładowi i nie sposób wytłumaczyć, dlaczego
Krew z Lanciano zachowała sie w tak dobrym stanie. Ustalono, że jest to krew grupy AB - czyli
tej samej, którą zidentyfikowano przy analizie Ciała. Warto przypomnieć, że do grupy AB należą
również ślady krwi zachowane na Całunie Turyńskim (pisaliśmy o tym w numerze "Naszej Arki"
z marca ub. r. poświęconym Całunowi). Cudowna Hostia i zakrzepła Krew przechowywane są
dziś w bazylice w Lanciano. Świątynię wzniesiono w średniowieczu i przebudowano w XVIII w.
w stylu barokowym. Hostia umieszczona jest w srebrnej monstrancji, a Krew w kielichu z kwarcu.
Znajdują się one na Ołtarzu Cudu Eucharystycznego w prezbiterium bazyliki za ołtarzem głównym. Choć kościół stoi w starej, zabytkowej części miasta, turyści na ogół interesują się tylko
świątynią i cudownymi relikwiami.
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Liturgia słowa - Niedziela Trójcy Przenajświętszej
I czytanie (Pwt 4,32-34.39-40) Mojżesz tak powiedział do ludu: Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, [zapytaj] od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano
od 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 pełnić; 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) 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 po to,
by też 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.

Ogłoszenia duszpasterskie - 03.06.2012 r.
1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo czerwcowe w dzień powszedni
po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 18 30; 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. Możliwość spowiedzi w dzień
powszedni – pół godziny przed Mszą św.
2. Zbiórka ministrantów i próba dzieci sypiących kwiaty na procesji Bożego Ciała w poniedziałek
o godz. 1900 w kościele.
3. 07 czerwca obchodzić będziemy w Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane według porządku niedzielnego. Msza święta o
godz. 1230 połączona będzie z procesją eucharystyczną ulicami naszego osiedla. Procesja przejdzie ulicami: Miodową, Kwiatów Polskich, Wiśniowa, Mokra, Niebiańska, Chmurna. Proszę
parafian o podjęcie inicjatywy zbudowania ołtarzy w miejscach: I – skrzyżowanie ulic Wiśniowa
i Macierzanki (o pomoc w budowaniu ołtarza prosimy mieszkańców ul.: Kwiatów Polskich i
Malwowa); II – ulica Mokra na wysokości ul. Junackiej (o pomoc w budowaniu ołtarza prosimy
mieszkańców ul.: Zawiła); III - skrzyżowanie ulic Mokra i Kluka (o pomoc w budowaniu ołtarza
prosimy mieszkańców ul.: Narożna, Kaczeńców i Słoneczników; IV – ulica Obłoków na wysokości garażów (o pomoc w budowaniu ołtarza prosimy mieszkańców ul.: Chmurna, Niebiańska.
Spotkanie organizacyjne mieszkańców poszczególnych ulic w środę 06 czerwca o godz. 1900 w
miejscu budowy ołtarzy. Za pomoc i zaangażowanie serdecznie dziękujemy.
4. W tradycji polskiej do czwartku 07 czerwca obchodzimy oktawę Bożego Ciała, podczas której
odbywa się procesja Eucharystyczna wokół naszego kościoła, która połączona jest ze Mszą św.
wieczorną o godz. 1800. Nasz udział w liturgii oktawy jest wyrazem wiary i autentycznego przylgnięcia do Jezusa.
5. Ostatniej niedzieli do I Komunii Świętej przystąpiło dwadzieścioro dzieci z naszej wspólnoty
parafialnej. Dziękuję rodzicom za wychowanie religijne swoich dzieci i za przykład wiary. Dziękuję również na zaangażowanie w przygotowanie uroczystości oraz za dar ołtarza – dwa mosiężne lichtarze procesyjne, które będą służyły wspólnocie parafialnej.
6. Dzisiaj na placu przykościelnym zbierane są datki do puszki na obiady dla potrzebujących
dzieci z naszej parafii oraz na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Za wsparcie
dziękujemy
7. W następną niedzielę, ofiary złożone na tacę podczas Mszy św. przeznaczone zostaną na planowaną inwestycję parafialną, jaką będzie izolacja murów kościoła. Bóg zapłać za wsparcie modlitewne i finansowe.
8. W tym tygodniu wspólnota parafialna pożegnała śp. Ryszarda Dublickiego. Niech spoczywa w
pokoju.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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