Numer: 30/2014

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 02.11.2014 r.
8.00 + Helena, Wiktor, Henryk, Jadwiga
9.30 + Kazimiera Arlukiewicz
11.00 + Marian (7 rocz. śm.), Ewa, Feliks, Janina, Henryk, Jan,
Bernard
12.30 + Franciszek, Marianna, zm. z rodz. Piątek
19.00 Za parafian
Poniedziałek: 03.11.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00
Wtorek: 04.11.2014 r.
18.00
Środa: 05.11.2014 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 W Marysi z okazji 17 urodzin z prośbą o błogosławieństwo
Boże i dary Ducha Świętego.
Czwartek: 06.11.2014 r.
18.00
Piątek: 07.11.2014 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Wanda Strzelecka (17 rocz. śm.)
Sobota: 08.11.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 09.11.2014 r.
8.00
9.30 W intencji Matek w Modlitwie
11.00 + z rodz. Kardasów, Leciejów
12.30 + Karol Czarnik (1 rocz. śm.)
19.00

4

www.bolesna.szczecin.pl

Msze święte gregoriańskie (2)

Istnieją także szczegółowe regulacje kościelne dotyczące mszy gregoriańskich Określają one liczbę mszy świętych na 30 odprawianych w
trybie ciągłym dzień po dniu. W XIX i XX w. zwracano bacznie uwagę na zachowanie ciągłości odprawiania mszy świętych. Niezachowanie ciągłości uważano za niedopełnienie istotnych warunków, a więc i
przyjętego zobowiązania. Niezawinione przerwanie ciągłości z powodu choroby lub innych przeszkód było według niektórych teologów i
kanonistów jednoznaczne z przerwaniem ciągłości i wiązało się z odprawianiem mszy świętych gregoriańskich od nowa. Inni twierdzili, że
obowiązuje wówczas tylko dopełnienie mszy świętych do 30. Należy
zaznaczyć, że ogólnie przyjęty wyjątek od zachowania ciągłości stanowiły trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia – zobowiązywało to tylko
do bezpośredniego uzupełnienia ich liczby do 30. Wątpliwości i różnice zdań w tej materii usunęła deklaracja Tricenario Gregoriano z 24
lutego 1967 r. (AAS 59(1967) 229-230), w której czytamy, że msze
gregoriańskie przerwana z powodu nieprzewidzianej przeszkody (np.
choroba) lub uzasadnionej przyczyny (np. odprawienie mszy pogrzebowej lub za nowożeńców) zachowują z woli Kościoła te same owoce,
jakie dotychczas przypisywała im praktyka Kościoła i pobożność wiernych. Obowiązuje wówczas też jak najszybsze uzupełnienie liczby
mszy świętych.
Ponadto określa się jednoznacznie, że msze gregoriańskie mogą
być odprawiane za jednego tylko zmarłego w jednym cyklu. Nie jest
konieczne, aby msze gregoriańskie były odprawiane przez tego samego kapłana lub w tym samym kościele. Ważna jest ciągłość dni. Dwie
msze gregoriańskie tego samego cyklu nie mogą zostać odprawione
jednego dnia.
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Liturgia słowa – XXXI niedziela zwykła
I czytanie (Hi 19,1.23-27a) Hiob na to odpowiedział i rzekł: Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rylcem,
diamentem, na skale je wyryć na wieki? Lecz ja wiem: Wybawca mój
żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i
ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę.
II czytanie (1 Kor 15,20-24a.25-28) Chrystus zmartwychwstał jako
pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka
[przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie.
I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą
ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje
stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem
rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. A gdy już
wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany
Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we
wszystkich.
Ewangelia (Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a) Było już około godziny
szóstej i mrok ogaranął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce
się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus
zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha
mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i
sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się
do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i
złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A
skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były
bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do
nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj;
zmartwychwstał.

Ogłoszenia duszpasterskie - 02.11.2014 r.
1. Jednym z wielu znaków wyrażania naszej pamięci modlitewnej o zmarłych są
wypominki. W naszym kościele są one w dni powszednie po Mszy św. wieczornej,
a w niedzielę o godz. 1830. W listopadzie – miesiącu refleksji i zadumy nad życiem
i śmiercią zachęcamy również do ofiarowania za drogich nam zmarłych Mszy św.
oraz Mszy św. gregoriańskich Zachęcamy do wspólnej modlitwy za zmarłych
członków rodziny, przyjaciół, znajomych
2. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz
spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej,
odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Jest to dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania
kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. Na Msze św. w czwartek w sposób szczególny zapraszamy ministrantów wraz z rodzicami, a później na spotkanie
do domu parafialnego. Będziemy przeżywali również pierwszy piątek miesiąca,
dzień poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. wynagradzająca
zostanie odprawiona o godz. 1800 Natomiast okazja do spowiedzi będzie od godz.
1700. Odwiedziny chorych w domu z posługą sakramentalną od godz. 900.
4. Nabożeństwa w naszym kościele: 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.
5. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, poniedziałek 3 listopada, godz. 1800; rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej , poniedziałek 3 listopada, godz. 1900; III rok przygotowania do bierzmowania, środa 05 listopada, godz. 1830; schola muzyczna, piątek
7 listopada po Mszy św. w kościele; Matki w Modlitwie, piątek 7 listopada, godz.
1900; koło plastyczne, sobota 8 listopada, godz. 1100; zmiana tajemnic Żywego Różańca, niedziela 9 listopada, po Mszy św. o godz. 930
6. Dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca na placu przed kościołem zbierane są datki
do puszki na obiady dla potrzebujących dzieci i młodzieży z naszej parafii. Za tydzień ofiary składane podczas Mszy św. przeznaczone będą na inwestycje parafialne.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały
Gość Niedzielny”, L’Osservatore Romano” oraz biuletynu parafialnego „Okno”.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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