INTENCJE MSZALNE — XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Numer: 3/2011

Niedziela: 18.09.2011 r.
8.00 za parafian
9.30 + Weronika Habza (30 dni po pogrzebie)
11.00 + Helena Zaród (11 rocz. śm.)
12.30 + Stanisława, Władysław
19.00 + Lucjan Konieczny
Poniedziałek: 19.09.2011 r.
18.00
Wtorek: 20.09.2011 r.
18.00 + Zofia, Józefa, Bronisława, Maryla, Maria
Środa: 21.09.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 22.09.2011 r.
18.00 + Wojciech Dziakiewicz (30 dni po pogrzebie)
Piątek: 23.09.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Marta Mielnicka (30 dni po pogrzebie)
Sobota: 24.09.2011 r.
18.00
Niedziela: 25.09.2011 r.
8.00 + Bogdan Jóźwiak (30 dni po pogrzebie)
9.30 + Jadwiga
11.00 + Henryk Litwinowicz (5 rocz. śm.); zmarli z rodz. Litwinowiczów
12.30
19.00
www.bolesna.szczecin.pl
4

Zbigniew Smoczek: "(...) Całe moje dorosłe życie szukałem Boga. Wreszcie
zrozumiałem, że cały świat ludzi, zwierząt i roślin, w którym żyję, jest śladem
Boga. Jedną wielką Tajemnicą".
To zdanie tak dokładnie streszcza postawę
poznawczą i filozoficzną poety, że mogłoby wystarczyć za zwięzłe podsumowanie
całej Jego twórczości. Ale nie do końca.
Ten, zdawałoby się, zdeklarowany franciszkanizm zapowiadający grzech taniej
egzaltacji i dewocyjnej duchowości, na
szczęście w wierszach Smoczka nie zadomowił się z wszystkiego tego faktu literackimi konsekwencjami. Smoczek
jest leśniczym. Człowiekiem natury, tyleż pięknej i romantycznej, co brutalnej i realistycznie dosłownej. Może właśnie dlatego ów franciszkański model
literackiej prostoduszności jest mu obcy. Świat nie jest dla niego słodkim
cukierkiem, jaki sprezentował człowiekowi Bóg. Wprawdzie zachwyca on
swoją złożonością i bogactwem, ale to nie znaczy, że nie ma w nim obszarów, które spowija mrok. Poeta zna to doskonale. Jak sam wyznaje - był czas,
gdy utknął w "czarnej sztolni depresji". Smoczek opowiada właściwie o sobie. Nie uniwersalizuje. Raczej skromnie zgarnia ze stołu życia okruchy codzienności. Zwyczajność. To co w jakiejś mierze dotyka nas wszystkich. Wyrazistą kreską zapisuje emocje i wydobywa charakterystyczne rysy
bliskich mu osób: tych, które żyją i tych, które odeszły. Wiele w jego wierszach pytań. Nawet w modlitwach pojawia się cień niepewności. Dominuje
ton osobisty. Ale nie ma gadulstwa. Jego wiersze charakteryzuje powściągliwość. Poeta unika metaforyzacji, rozbudowanych obrazów, złożonych intelektualnych figur. Nie odnajdziemy w nich erudycyjnych smaczków, złożonych aluzji czy odniesień. Ale nie uznałbym tego za słabość. Przeciwnie. Ta
prostolinijność stanowi o urodzie tych wierszy. Ich naturalności. Poetycka
narracja ujmuje szczerością wyznania - i to jest jej siłą.
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Liturgia słowa - XXV niedziela zwykła
I czytanie (Iz 55,6-9) Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie
Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie
są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo
jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami
i myśli moje - nad myślami waszymi.
II czytanie (Flp 1,20c-24.27a) Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele:
czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus,
a umrzeć - to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca, co
mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania:
pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w
ciele - to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny
Ewangelii Chrystusowej.
Ewangelia (Mt 20,1-16a) Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku
bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie
słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej
i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?
Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy!
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj
robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy
więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po
denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni
jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar
dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci
krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź!
Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?
Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Ogłoszenia duszpasterskie—18.09.2011 r.
1. 15 września przeżywaliśmy w naszej wspólnocie dzień odpustu parafialnego połączonego z uroczystościami 25-lecia naszej parafii. Dziękuję wszystkim za udział
w uroczystościach, za wspólną modlitwę i wszelkie wsparcie. Jeszcze raz pragnę
podziękować za świadectwo wiary, jakim był udział w parafialnych misjach świętych. Niech nasza radość trwa. Zapraszamy, w imieniu Rady Osiedla, do wspólnej
zabawy na Festynie Osowskim, który rozpocznie się dzisiaj o godz. 15 00 na boisku
do koszykówki przy ul. Zawiłej.
2. Dzisiejszej niedzieli po Mszy św. dla dzieci o godz. 1230 zapraszamy na spotkanie
z poetą Zbigniewem Smoczkiem.
3. Dzisiaj po każdej Mszy św. przed wyjściem z kościoła zbierane są ofiary do puszki na KUL i Wydział Teologiczny US. Bóg zapłać za wsparcie.
4. Dzieci przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej wraz z rodzicami zapraszam na spotkanie w poniedziałek 19 września o godz. 1830 do domu parafialnego.
5. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, tj. klasy I-III gimnazjum, wraz z rodzicami zapraszam w środę – 20 września o godz. 1900 na, a następnie
na spotkanie organizacyjne do salki w domu parafialnym.
6. Zostały wznowione spotkania Kręgu Biblijnego. Zapraszamy na kolejny cykl katechezy „Dekalog droga do zwycięstwa” w środę 21 września o godz. 1900 w domu
parafialnym.
7. Swoją działalność wznawia koło plastyczne. Wszystkie dzieci chętne uczestniczyć
w zajęciach plastycznych zapraszamy w sobotę 24 września, o godz. 1100 do domu
parafialnego.
8. Chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami, mogą zapisać się po Mszy św.
w zakrystii kościoła.
9. Ostatniej niedzieli podczas kolekty mszalnej na inwestycje parafialne zebrane zostało 2.069 zł. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wspomagają parafię
w podejmowanych przedsięwzięciach. W szczególny sposób za pomoc w zakupieniu
nowego konfesjonału. Kolejną inwestycją, którą parafia podejmuje zgodnie z sugestiami z ostatniej kanonicznej wizytacji biskupiej, jest zaadoptowanie pomieszczeń
piwnicznych domu parafialnego na trzeci garaż. Prace budowlane rozpoczną się
w poniedziałek, dlatego wszystkich, którzy korzystają z ścieżki, która jest skrótem do
kościoła przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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