Numer: 3/2018

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 21.01.2018 r.
8.00 W intencji modlitewnej Matek w Modlitwie
9.30 W 10 rocznicę po przeszczepie o zdrowie dla Mari i dar życia
wiecznego dla dawcy
11.00 + Nikodem Kaczmarek (1 rocz. śm.)
12.30 W intencji Dawida z okazji 16 urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego
19.00 + Andrzej Sadowski (16 rocz. śm.)

150 rocznica objawień w Lourdes
Pielgrzymka - Sanktuaria Maryjna we Francji (19-27 września 2018 r.)

Poniedziałek: 22.01.2018 r.
8.00 + Andrzej Soroka (int. od Niejaków z rodziną z Tarnowa)
Wtorek: 23.01.2018 r.
8.00 Za parafian
Środa: 24.01.2018 r.
8.00 + Andrzej Soroka (int. od rodziny Osowskich)
Czwartek: 25.01.2018 r.
8.00
Piątek: 26.01.2018 r.
8.00 + Andrzej Soroka (int. od rodz. Pomorskich, Hajduków, Kubiczów, Ciszewskich, Karbowniczaków)
Sobota: 27.01.2018 r.
8.00
Niedziela: 28.01.2018 r.
8.00 + Aniela, Władysław
9.30 Janina Irzykowska (1greg)
11.00 + Apolonia (15 rocz. śm.), Józef, Aurelia, Mieczysław
12.30 O Boże błogosławieństwo dla Karoliny (7 urodziny) i Mateusza z
podziękowaniem za otrzymane dotychczas łaski
19.00 + Jerzy, Barbara Karpowicz (13 rocz. śm.)
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W Lourdes, ówcześnie małej wiosce we Francji u stóp Pirenejów w grocie Massabielle,
w roku 1858 miało miejsce osiemnaście objawień Matki Bożej. Maryja objawiła się 13-letniej
prostej chłopskiej dziewczynce Bernadetcie Soubirous. Władze kościelne z niezwykłą ostrożnością traktowały wydarzenia w Lourdes. Obawiano się oszustwa lub relacji osoby chorej
umysłowo. 28 lipca 1858 roku biskup Bertrand Laurence powołał specjalną komisję, której
zadaniem było zbadanie wydarzeń w grocie. Efektem prac komisji był list pasterski biskupa
napisany w styczniu 1862 roku. W liście czytamy: "Jesteśmy zdania, że Niepokalana Matka
Boga Maryja w dniu 11 lutego 1858 r. i w ciągu następnych dni objawiła się rzeczywiście
Bernadetcie Soubirous w grocie Massabielle pod Lourdes w sumie 18 razy i że wydarzenie to
nosi w sobie wszelkie znamiona prawdy i wierni są upoważnieni, ażeby je uważać za prawdziwe". Podczas XVI objawienia Bernadetta, za radą księdza proboszcza, zapytała Wzniosłą Panią o imię. Trzy razy zadawała to samo pytanie, a w odpowiedzi Wzniosła Pani obdarzała ją
łagodnym, matczynym uśmiechem. Po trzecim pytaniu Pani złożyła dłonie, wzniosła oczy ku
górze i odpowiedziała: "Ja jestem Niepokalane Poczęcie". Gdy dziewczynka przekazała te
słowa księdzu Dominikowi Peyramale, kapłan z wrażenia nie mógł wymówić słowa. Zrozumiał, że Wzniosła Pani, z którą rozmawiała Bernadetta to Maryja. Podczas VIII objawienia
Wzniosła Pani wypowiada słowa: "Pokuta! Pokuta! Pokuta!". Prosi dziewczynkę, by modlono
się do pana Boga o nawrócenie grzeszników. Bernadetta relacjonuje później: "Wzniosła Pani
prosiła mnie, bym na klęczkach poszła w głąb groty i bym ucałowała ziemię na znak pokuty za
grzeszników".
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Liturgia słowa - 3 niedziela zwykła
I czytanie (Jon 3,1-5. 10) Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś
jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu,
ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego
postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił
na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
II czytanie (1 Kor 7, 29-31) Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się
radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak
gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby
z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.
Ewangelia (Mk 1, 14-20) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał
Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć
w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus:
„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A
natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej,
ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli
w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy
ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za
Nim.
Darowizna na cele kultu religijnego
(tytuł wpłaty: zakup organów kościelnych)
Nr konta bankowego: 86 2490 0005 0000 4530 1371 3267
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej
ul. Miodowa 36 a, 71-497 Szczecin
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Ogłoszenia duszpasterskie - 21.01.2018 r.
1.Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska, tzw. kolędę. Kolęda od poniedziałku do piątku rozpoczynać się będzie o godz. 1600, a w sobotę w ramach tzw. uzupełnień o godz. 1100. Dzień prędzej kolędę zapowiadać będą ministranci. Zadbajmy o chrześcijański wymiar kolędy. Wspólna modlitwa niech będzie prośbą do
Boga o błogosławieństwo dla rodziny. Porządek kolędy w tygodniu od 22 do 27
stycznia 2018 r.: 22 stycznia (poniedziałek): ul. Macierzanki; 23 stycznia
(wtorek): ul. Słoneczników; ul. Mirtowa, ul. Malwowa; ul. Moczarowa (nr 37
i 39); 24 stycznia (środa): ul. Zawiła, ul. Moczarowa (bez nr 37 i 39); 25 stycznia
(czwartek): ul. Kwiatów Polskich; 26 stycznia (piątek): ul. Chorzowska; 27 stycznia (sobota): uzupełnienia. Terminarz kolędy dostępny jest na parafialnej stronie
internetowej i w gablocie parafialnej przed kościołem. Uzupełnienia można zgłaszać w zakrystii po Mszy św.
2. Podczas trwania kolędy duszpasterskiej Msze św. w dzień powszedni w naszym
kościele sprawowane będą o godz. 800. Adoracja Najświętszego Sakramentu w
piątkowy wieczór i inne nabożeństwa liturgiczne na ten czas są zawieszone. Porządek Mszy św. w niedzielę nie ulega zmianie. Biuro parafialne do zakończenia kolędy będzie zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do
księdza.
3. Spotkania formacyjne: Matki w Modlitwie w piątek 26 stycznia o godz. 1900
w domu parafialnym
4. W dniach od 18 do 26 września 2018 r. organizowana jest 9 dniowa parafialna
pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych we Francji (Lourdes, La Salette). Ponad
to będziemy m.in. w sanktuarium Maryjnym na Montserrat, w Ars – św. Jan Vianney i w sanktuarium, gdzie pochowana jest św. Maria Magdalena. Zaplanowany
jest na koniec 3-dniowy wypoczynek na Lazurowym Wybrzeżu Wartość pielgrzymki to 3870 zł i 50 Euro. Cena obejmuje bilety lotnicze, autokar, wyżywienie,
hotel, bilety wstępu, przewodnika i opłaty klimatyczne) Szczegółowy program
pielgrzymki znajduje się na parafialnej stronie internetowej i w gablocie parafialnej przed kościołem. Zapisy w zakrystii po Mszy św.
5. Ostatniej niedzieli na parafialne cele inwestycyjne - zakup organów kościelnych
zebrane zostało 2050 zł. Także ofiary składane podczas wizyty duszpasterskiej
przeznaczone są po części na powyższy cel. Cały czas można pomóc parafii finansowo przez przekazanie darowizny na cele kultu religijnego oraz przekazując jeden procent na fundację „Ad melius” działającą przy parafii. Więcej informacji na
ten temat znajdziemy na parafialnej stronie internetowej. Za pomoc i wsparcie
finansowe Bóg zapłać.
6. Polecamy prasę katolicką: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno”.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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