Numer: 3/2012

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 15.01.2012 r.
8.00 + Maria Kuźnick (18 rocz. śm.)
9.30 + Janusz Gądek (30 dni po pogrzebie)
11.00 + Olimpia Soroczyńska (10 rocz. śm.)
12.30 za parafian
19.00
Poniedziałek: 16.01.2012 r.
8.00
Wtorek: 17.01.2012 r.
8.00
Środa: 18.01.2012 r.
8.00
Czwartek: 19.01.2012 r.
8.00 + Helena
Piątek: 20.01.2012 r.
8.00
Sobota: 21.01.2012 r.
8.00 O zdrowie dla Marii w 4 rocznicę po przeszczepie i dar życia
wiecznego dla dawcy
Niedziela: 22.01.2012 r.
8.00
9.30 O błogosławieństwo Boże dla Pawła z okazji urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski
11.00 + Andrzej Sadowski (10 rocz. śm.)
12.30
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
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„Kirche in Not”
Międzynarodowa organizacja katolicka Pomoc Kościołowi w Potrzebie powstała w Belgii w
1947 roku. Założycielem był o. Werenfried van Straaten (1913-2003), holenderski norbertanin,
który w zniszczonej Europie nawoływał do pomocy katolikom pozbawionym opieki duszpasterskiej w pokonanych Niemczech. Współcześnie pomoc świadczona przez organizację skierowana jest do ponad 130 krajów, szczególnie tam, gdzie katolicy są prześladowani lub mają
trudności z praktykowaniem swojej wiary. Od 1952 r. pomoc trafia do Kościoła w Europie
Środkowo-Wschodniej, w tym od 1957 r. do Polski. W latach sześćdziesiątych rozszerzono
pomoc na Amerykę Łacińską, Afrykę i Azję. Za pieniądze przekazane przez ofiarodawców
kształci się księży i katechetów świeckich niosących Słowo Boże ludziom, którzy nie poznali
Boga. Organizacja dostarcza również potrzebną literaturę religijną; wydała Biblię dla dzieci
„Bóg przemawia do swoich dzieci”, którą od 1979 r. przetłumaczono na 148 języków, a jej
nakład osiągnął 43 miliony egzemplarzy rozprowadzanych w 138 krajach. Należy również
wspomnieć o małym katechizmie katolickim „Wierzę”, który dotychczas ukazał się w 20 językach. Pomoc Kościołowi w Potrzebie współfinansuje katolickie stacje radiowe i telewizyjne na
całym świecie, głównie dla krajów, gdzie panuje lub panował system totalitarny. Przykładem
są „Radio Zmartwychwstanie” na Ukrainie i „Radio Veritas” w Manili, które przekazują aktualne i obiektywne informacje. Stowarzyszenie pomaga też uchodźcom z krajów dotkniętych
wojną, przychodzi z pomocą również poszkodowanym po kataklizmach, odbudowuje zniszczone kościoły i budynki o charakterze duszpasterskim. Polska przez blisko pół wieku otrzymała wiele wsparcia od Pomocy Kościołowi w Potrzebie, przede wszystkim w okresie komunizmu. Pomoc materialna była przekazywana głównie zakonom kontemplacyjnym; z funduszy
organizacji wspierano seminaria duchowne jak również dalszą edukację księży, także za granicą. Pieniądze ofiarodawców były też przekazywane na wydawnictwa katolickie oraz w mniejszym zakresie budowę i remonty kościołów (m.in. kościół Arka w Nowej Hucie, który stał się
słynnym symbolem walki z komunizmem.). Po kilkunastu latach od upadku komunizmu Polska ma możliwość dołączyć do wielkiej międzynarodowej rodziny dobroczyńców i spłacić
dług wdzięczności poprzez niesienie pomocy tym, którzy jej jeszcze bardziej potrzebują. Powstaje właśnie polska sekcja organizacji, która dołączy do 16 krajów, gdzie już istnieją biura
Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Należy pamiętać, że przewodnim motywem nauczania o.
Werenfrieda, który całe swoje życie poświęcił służbie Bogu i potrzebującym bliźnim, było
pojednanie i niesienie miłości. Zawsze był blisko cierpiących, bezdomnych i prześladowanych
za wiarę. Jak prawdziwy ojciec pocieszał, niósł miłość, ale gdy zaszła taka potrzeba - napominał. Pomocy niesionej Kościołowi na świecie zawsze towarzyszyło poparcie i błogosławieństwo papieży, a zwłaszcza Jana Pawła II, z którym o. Werenfried związany był przyjaźnią .
Zmarł w 2003 roku.
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Liturgia słowa - 2 niedziela zwykła
I czytanie (1 Sm 3,3b-10.19) Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała
się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto jestem.
Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu! Wstał Samuel i poszedł do Helego mówiąc: Oto jestem:
przecież mię wołałeś. Odrzekł mu: Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać.
Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu! Wstał więc i poszedł
do Helego, mówiąc: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Heli spostrzegł się, że to Pan
woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał,
odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na
swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: Samuelu,
Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa Twój słucha. Samuel dorastał, a Pan
był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

II czytanie (1 Kor 6,13c-15a.17-20) Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana,

Ogłoszenia duszpasterskie - 15.01.2012 r.
1. Rozpoczynamy ostatni tydzień wizyty duszpasterskiej. Dziękujemy za dotychczasowe serdeczne przyjęcie i wspólną modlitwę. Kolęda od poniedziałku do piątku rozpoczynać się będzie o godz. 1600, a w sobotę o godz. 1500.
Zadbajmy o chrześcijański wymiar kolędy. Wspólna modlitwa niech będzie
prośbą do Boga o błogosławieństwo dla rodziny. Porządek kolędy w tygodniu od 09 do 14 stycznia 2011 r.:

ul. Lisiej Góry; ul. Miodowa (Osiedle Miodowe); ul. Miodowa (bloki
nr 119– 119 f). - poniedziałek, 16 stycznia;

ul. Miodowa (bloki nr 121 – 121 e); ul. Kaczeńców; ul. Słoneczników
- wtorek, 17 stycznia;

ul. Kluka (bez szereg. od ul. Chorzowskiej); ul. Wiankowa - środa, 18
stycznia;

ul. Mokra - czwartek, 19 stycznia;

ul. Stawna; ul. Junacka; ul. Przesmyk. - piątek, 20 stycznia;

ul. Dziewanny; ul. Wiśniowa; ul. Spadziowa; uzupełnienia - sobota, 21
stycznia.

a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy
członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! Ten zaś, kto się
łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech
popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha
Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga
w waszym ciele!

Terminarz kolędy dostępny jest w biuletynie parafialnym „Okno” i na parafialnej stronie internetowej

Ewangelia (J 1,35-42) Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przecho-

3. Ostatniej niedzieli podczas kolekty mszalnej na zabezpieczenia przed wilgocią i grzybem ścian kościoła zebrane zostało 2006 zł. Również ofiary złożone podczas kolędy po części przeznaczone będą na powyższą inwestycję.
Za wszelką dotychczasową pomoc i wsparcie dziękuję.

dzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił,
i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł
do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu
- gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy
na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr.
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Rodziny, które nie były obecne podczas wizyty duszpasterskiej, albo ze
względu na ferie zimowe chciałby przyjąć kapłana w innym terminie, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii po Mszach świętych.
2. Przez okres kolędy Msza św. w dzień powszedni będzie odprawiana o
godz. 800, a biuro parafialne będzie nieczynne. Wszelkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza.

4. Dzisiaj po Mszach świętych zbierane będą datki do puszki na potrzeby
międzynarodowej organizacji katolickiej Kościół w Potrzebie – Kirche In
Not. Bóg zapłać za pomoc. W obecnym biuletynie parafialnym „Okno” znajduje się artykuł na temat misji i historii organizacji Kirche In Not. Zapraszamy do lektury.
5. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
Proboszcz
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