Numer: 27/2012

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 02.09.2012 r.
8.00 + Adam Szefler
9.30 + Marianna Krzak (1 greg.)
11.00 1) + Adam (1 rocz. śm.)
2) O łaski dla całej rodziny
12.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

Drenaż kościoła

19.00 + Krzysztof Miklaszewski

Poniedziałek: 03.09.2012 r.
Zabezpieczenie fundamentów
szlamem chemicznym

18.00 1) + Marianna Krzak (2 greg)
2) W intencji dzieci o błogosławieństwo Boże z początkiem roku
szkolnego.

Wtorek: 04.09.2012 r.
18.00 1) + Marianna Krzak (3 greg.)
2) za parafian

Środa: 05.09.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 1)
2)

intencje nowennowe
+ Marianna Krzak (4 greg.)

Czwartek: 06.09.2012 r.
18.00 + Marianna Krzak (5 greg.)

Piątek: 07.09.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego

Położenie rury drenażowej

18.00 + Marianna Krzak (6 greg.)

Sobota: 08.09.2012 r.
18.00 + Marianna Krzak (7 greg.)

Niedziela: 09.09.2012 r.
8.00 + Stanisław Buda
9.30 + Roman Szot (13 rocz. śm.)
11.00 + Marian Młodziński (5 rocz. śm.)
12.30 O łaski i błogosławieństwo Boże dla Doroty i Michała w 4 rocznicę
ślubu i o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy nad całą rodziną.
19.00 + Marianna Krzak (8 greg.)
4

www.bolesna.szczecin.pl

Izolacja fundamentów
kościoła
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Liturgia słowa - XX niedziela zwykła
I czytanie (Pwt 4,1-2.6-8) Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: A teraz,

Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli
do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do
tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana,
Boga waszego, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są
waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych
prawach powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo
któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo,
które ja wam dziś daję?

II czytanie

(Jk 1,17-18.21b-22.27) Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki
dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani
cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione
w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo
w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność
czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów
świata.

Ewangelia (Mk 7,1-8.14-15.21-23) Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczo-

nych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego
uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze
bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie
rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I /gdy wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki się nie
obmyją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc
faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według
tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie
wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno,
ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się
ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych
podobnych rzeczy czynicie/. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do
niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz
w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka,
to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność,
podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 02.09.2012 r.
1. Z dzisiejszą niedzielą powracamy do stałego porządku odprawiania Mszy św.
W niedzielę Msza św. sprawowana będzie o godz. 8 00, 930, 1100, 1230 (dla dzieci)
i 1900. W tygodniu Msza św. odprawiana jest o godz. 18 00. Możliwość spowiedzi
w ciągu dnia pół godziny przed Mszą świętą.
2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Na Msze św. o godz. 18 00 a później na
spotkanie w domu parafialnym zapraszamy ministrantów wraz z rodzicami.
W pierwszy piątek odwiedziny chorych w domach z posługą sakramentalną od godz.
900; szczególna okazja do pojednania się z Bogiem od godz. 17 00.
3. W dniach od 12 do 15 września przeżywać będziemy w parafii renowację misji
świętych. Zachęcamy, do zarezerwowanie sobie czasu wieczorami i udziału w powyższej praktyce duchowej. Szczegółowy program renowacji misji świętych dostępny jest na parafialnej stronie internetowej.
4. Członków parafialnej rady katechetycznej zapraszam na spotkanie we wtorek
04 września o godz. 1900 do domu parafialnego.
5. Zmiana intencji Żywego Różańca w niedzielę 9 września po Mszy św. o godz. 9 30.
6. Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych za tydzień w niedzielę na Mszy św.
o godz. 1230.
7. Chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami, mogą zapisać się po Mszy św.
w zakrystii kościoła.
8. Spotkanie pielgrzymów biorących udział w parafialnej pielgrzymce do grobu
błogosławionego Jana Pawła II i sanktuariów we Włoszech odbędzie się w poniedziałek 10 września o godz. 1900 w domu parafialnym.
9. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są ofiary na obiady dla ubogich dzieci i młodzieży
z naszej parafii oraz na poszkodowanych w wyniku nawałnic nad terenem naszej
diecezji.
10. Za tydzień ofiary zbierane podczas Mszy św. przeznaczone są na inwestycje
parafialne. Obecnie zakończone zostały prace związane z drenażem i izolacją ścian
kościoła. Na dniach rozpoczną się działania mające na celu wymianę rynien i poprawienie opierzenia kościoła. Za wszelkie wsparcie finansowe serdecznie dziękuję.
11. Zachęcamy do czytania prasy religijnej w tym wznowionego po wakacjach biuletynu parafialnego OKNO – Osowskiego Katolika Nowina.
12. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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