Numer: 26/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 30.06.2013 r.
8.00
9.30 W intencji dziękczynnej za opiekę nad rodziną Dzikiewiczów i
Czarnojanców
11.00 + Jerzy Wielebiński (4 rocz. śm.)
12.30 za parafian
19.00 O błogosławieństwo Boże dla męża Pawła z prośbą o łaski dla
całej rodziny.
Poniedziałek: 01.07.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 O zdrowie dla Poli
Wtorek: 02.07.2013 r.
18.00
Środa: 03.07.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 04.07.2013 r.
18.00

Piątek: 05.07.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 06.07.2013 r.
18.00
Niedziela: 07.07.2013 r.
8.00
9.30 Msza św. błagalna o zdrowie dla Danuty
11.00 + Ewa Konowalska (2 rocz. śm.)
19.00

KATOLIK NA WAKACJACH
Każdy człowiek ma prawo do odpoczynku. Tego nikt nie kwestionuje. Wakacje są po to, byśmy nabrali nowej energii, choć na moment zmienili swoje
środowisko i nadrobili różne zaległości. Wolny czas jest darem Boga, który
na swoim przykładzie pokazał, że po pracy należy odpocząć. Człowiek ma
ograniczone siły, co jakiś czas potrzebuje odetchnąć od tego, czym się zajmuje na co dzień. Nie da się ciągle funkcjonować na pełnych obrotach. Sam Jezus, widząc utrudzonych apostołów mówił: „Pójdźcie na ubocze, na miejsce
pustynne i odpocznijcie nieco” (Mk 6, 31). W wakacje zawieszamy nasze
niektóre obowiązki, warto jednak pamiętać, że są takie sprawy, o których nie
wolno zapomnieć nawet podczas urlopu. Pamiętajmy przede wszystkim o
tym, że katolikami jesteśmy przez 365 dni w roku. W ostatnich dniach w wielu kościołach jak refren powtarzało się zdanie, że od Pana Boga nie ma wakacji. Kapłani przypominali nam, byśmy nie rezygnowali z modlitwy, niedzielnej Eucharystii oraz spowiedzi i Komunii św. Letnie atrakcje nie powinny
przysłonić nam Jezusa. Co nam przyjdzie z tego, jeśli odpoczniemy tylko
fizycznie? Naszym motorem jest dusza. Jeśli w niej coś szwankuje, trudno o
radość, siłę i ochotę do życia. Wakacje są po to, byśmy zregenerowali zarówno ciało, jak i ducha. Jeżeli rozluźnimy wtedy nasze relacje z Bogiem i damy
sobie taryfę ulgową w sprawach wiary, popełnimy poważny błąd. Jezus jest z
nami przez cały rok. Towarzyszy nam w chwilach radości i smutku. Chce
być przy nas przez cały czas. Wzywaliśmy Go w trudnych chwilach, był nam
potrzebny, gdy mieliśmy egzaminy, problemy ze zdrowiem i kłopoty w pracy. Dlaczego zapominamy o naszym Mistrzu w wakacje? On pragnie, byśmy
dzieli z Nim także nasze radości, wszak to On jest ich dawcą...
Życzymy udanych i spokojnych wakacji.

www.bolesna.szczecin.pl
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Do zobaczenia po wakacjach. Kolejny numer „OKNA”
- 08 września
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Liturgia słowa - XIII niedziela zwykła
I czytanie (1 Krl 19,16b.19-21) Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. [Eliasz] stamtąd poszedł i
odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par [wołów] przed
nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na
niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem
poszedł za tobą. On mu odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na
jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie
wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

II czytanie (Ga 5,1.13-18) Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy
zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni
służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie:
Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden
drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego
uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd
nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak
pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.

Ewangelia (Łk 9,51-62) Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata],
postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali
się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby
ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I
udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego:
Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają
nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie
by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu:
Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!
Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada
rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 30.06.2013 r.
1. Nabożeństwa w naszym kościele: ostatnie nabożeństwo czerwcowe dzisiaj o
godz. 1830; 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; możliwość spowiedzi w dzień powszedni – pół godziny przed Mszą św.
2. Zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 930.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe
i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą
za grzechy nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej
od godz. 1700. W okresie wakacyjnym nie ma odwiedzin chorych w pierwszy piątek
lipca i sierpnia. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej
opiece całą naszą codzienność.
4. Z niedzielą 7 lipca zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych. W okresie wakacyjnym nie będzie odprawianej Mszy św. o godz. 1230.
5. Osoby biorące udział w parafialnej pielgrzymce do Grecji prosimy o dokonanie
wpłaty III raty - 250 euro na osobę.
6. Dzisiejszej niedzieli przy wyjściu z kościoła, zbierane są przez Caritas do puszki
datki na dofinansowanie akcji „Lato 2013”, polegającej na organizowaniu dla dzieci
z rodzin ubogich, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią wypoczynku wakacyjnego. Za pomoc dziękuję.
7. Przy wyjściu z kościoła wyłożony jest kolejny numer biuletynu parafialnego
„OKNO” – „Osowskiego Katolika Nowina”. Biuletyn w okresie wakacyjnym nie
będzie wydawany. Wznowienie nastąpi z początkiem nowego roku szkolnego. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do ukazywania
się biuletynu parafialnego „OKNO”.
8. Z zakończeniem roku szkolnego pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim
osobom, które w sposób szczególny angażowały się w pracę duszpasterską, katechetyczną i liturgiczną w naszej parafii. Za wszelką pomoc, poświęcony czas,
wspólny wkład i wysiłek na rzecz wspólnoty parafialnej jeszcze raz dziękuję.
9.Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
3

