Numer: 26/2016

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 26.06.2016 r.
8.00 Msza św. dziękczynna z okazji 35 rocznicy ślubu Elżbiety
i Waldemara z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata
wspólnego życia
9.30 W intencji Matek w Modlitwie
11.00 Msza św. dziękczynna z okazji 7 urodzin Aleksa z prośbą
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej .
19.00 + Irena Olewińska, Rafał Przybylski; zm. z rodz. Olewińskich,
Wodowik
Poniedziałek: 27.06.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 Za parafian
Wtorek: 28.06.2016 r.
18.00 + Wanda
Środa: 29.06.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 + Zenona Wołoszyk
Czwartek: 30.06.2016 r.
18.00 + Mieczysław Doroń (30 dni po pogrzebie)
Piątek: 01.07.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Czesława Apanowicz (30 dni po pogrzebie)
Sobota: 02.07.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 03.06.2016 r.
8.00 + Wiktor, Malwina
9.30
11.00

15 września 2016 r. we wspomnienie NMP Bolesnej
Uroczystości Jubileuszowe w naszej Parafii pod przewodnictwem
Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi



70 lat od odprawienia w poprotestanckim kościele pierwszej Mszy
św.



55 lat od nadania przez Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego
kościołowi dedykacji Septem Dolorum Beatae Virginis.



30 lat od utworzenia parafii pw. Matki Bożej Bolesnej na Osowie.

19.00 + Sylwester

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin

W 1050 rocznicę Chrztu Polski
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Liturgia słowa - 13 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 - 26.06.2016 r.
1. Z dzisiejszą niedzielą zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych. W okresie wakacyjnym nie będzie odprawianej Mszy św. o godz. 12 30. Msze św. w dzień powszedni odprawiane są według stałego porządku, o godz. 18 00. Możliwość spowiedzi pół godziny
przed Mszą św.
2. W środę, 29 czerwca, obchodzić będziemy w Kościele uroczystość Św. Apostołów
Piotra i Pawła. Zapraszamy na Msze św. o godz. 18 00.
3. Nabożeństwa w naszym kościele w okresie wakacyjnym są według stałego porządku:
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; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św.
wieczornej; nabożeństwo czerwcowe dzisiaj o godz. 18 30, a od poniedziałku i czwartku
po Mszy św.
4. Zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 3 lipca po Mszy św. o godz. 9.30. Inne
spotkania formacyjne na okres wakacyjny są zawieszone.
5. Biuro parafialne w okresie wakacyjnym otwarte jest bez zmian, tj. w środę od godz.
1900 do 2000.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Zachęcamy do skorzystania ze
spowiedzi św. od godz. 1700 do 1745 i do udziału we Mszy św. o godz. 1800. W okresie
wakacyjnym nie ma pierwszopiątkowych odwiedzin chorych w domach.
W pierwszosobotniej liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800.
7. Jest jedno wolne miejsce na pielgrzymkę parafialną do Ziemi Świętej w terminie od 16
do 26 października br. Więcej informacji u Księdza Proboszcza.
8. Tak jak w poprzednich latach, nasza parafia włączyła się w akcją Caritasu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej „Tornister pełen uśmiechów”. Jej celem jest zakup wyprawek szkolnych dla dzieci. Po Mszy św. można w zakrystii wybrać tornister i zapełnić go
przyborami szkolnymi. Pełne tornistry, przynosimy z powrotem do kościoła, z końcem
wakacji. Trafią one do uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego. Część tornistrów
otrzymają również dzieci z ubogich rodzin w naszej parafii. W każdym z plecaków znajduje się lista przyborów szkolnych, które należałoby zakupić. Nie kupujemy podręczników. Zapraszam do zaangażowania się w powyższe dzieło.
9. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”, „Miłujcie się” i biuletyn parafialny „Okno”. W okresie wakacyjnym biuletyn nie będzie wydawany. Wznowienie nastąpi z początkiem października. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do ukazywania się biuletynu parafialnego Osowskiego Katolika Nowina «Okno». Bieżące wiadomość znajdziemy na parafialnej stronie internetowej i na profilu parafii na Twitterze
(@BolesnaSzczecin).
10. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa
Eucharystyczna w konkretnej intencji. Uciekajmy się do Miłosierdzia Bożego prosząc o
łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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