Numer: 39/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 24.11.2013 r.
8.00
9.30 O Boże błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży, aby nie uległy pokusom świata – Matki w Modlitwie
11.00 + Helena (10 rocz. śm.), Piotr, z rodz. Leniart
12.30 Za parafian
19.00 O błogosławieństwo Boże dla Lilii i Marka i opiekę Matki Bożej
Nieustającej Pomocy dla całej rodziny

Poniedziałek: 25.11.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 + Jerzy Kowalski (30 dni po pogrzebie)

Wtorek: 26.11.2013 r.
18.00

Środa: 27.11.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 + Ryszard Pajdak (10 rocz. śm.)

Czwartek: 28.11.2013 r.
18.00 Za udaną operację chirurgiczną Mieczysława i szczęśliwy powrót do zdrowia oraz lekarzy, którzy dokonali zabiegu

Piątek: 29.11.2013 r.
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji.

Sobota: 30.11.2013 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Katarzyna Mędrkiewicz (10 rocz. śm.)

Niedziela: 01.12.2013 r.
8.00
9.30 + Jan Wyder; Marianna, Kazimierz Krzak
11.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Grażyny i Bogusława z okazji 60 rocznicy urodzin
12.30 + Kazimiera Usnarska (14 rocz. śm.)
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
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Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI
encyklikąQuas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia
po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.: Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa
znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez
które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc,
iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i
rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego
powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż
Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do
najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa
natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc
dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie
będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus
Chrystus. Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać
Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako
Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i
królestwo"; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym
Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.
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Liturgia słowa –24.11.2013 r.

Ogłoszenia duszpasterskie - 24.11.2013 r.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Zapraszamy w listopadzie na nabożeństwa w naszym kościele: wypominki codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 18 30; 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; możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą
św.

I czytanie (2 Sm 5,1-3) Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u
Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: Oto myśmy kości twoje i ciało.
Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na
czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud - Izraela, i
ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do
króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana
w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
II czytanie (Kol 1,12-20) Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do
uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w
którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. On jest obrazem
Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo
w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na
ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało
stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I
On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym
spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez
Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi,
i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez Krew Jego Krzyża.
Ewangelia (Łk 23,35-43) Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył.
Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał,
niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali
Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz,
chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną
będziesz w raju
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2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Parafialny Zespół Caritas, poniedziałek 25 listopada, godz. 1900; zbiórka kandydatów na ministrantów, sobota 30
listopada, godz. 1030; koło plastyczne, sobota 30 listopada, godz. 11 00; schola muzyczna, sobota 30 listopada, godz. 14 00; zmiana Tajemnic Żywego Różańca, niedziela 01 grudnia, po Mszy św. o godz. 9 30.
3. Dzisiejszej niedzieli na Mszy św. o godz. 1100 młodzież mająca w tym roku
szkolnym przyjąć sakrament bierzmowania złoży uroczyste wyznanie wiary. Polecamy młodzież naszej modlitwie, aby zawsze byli odważnym świadkami Chrystusa.
4. Dzisiaj na Mszy św. dziecięcej o godz. 12 30 dzieci z naszej parafii wystawią
przedstawienie zaduszkowe pt.: „Dzień on wielki w Bożym gniewie”, w reżyserii
Pana Sylwestra Woronieckiego. Zapraszamy.
5. Za tydzień 1 grudnia, w I Niedzielę Adwentu, zostaną poświęcone opłatki na stół
wigilijny. Opłatki będzie można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu
oraz w kancelarii parafialnej. W okresie Adwentu zapraszamy na Msze św. Roratnie we wtorek i czwartek o godz. 6 30, a później na śniadanie do domu parafialnego,
które już tradycyjnie przygotowywać będą rodzice dzieci pierwszokomunijnych.
6. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny,
nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar
życia wiecznego.
7. Polecamy prasę katolicką: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość
Niedzielny” i biuletyn parafialny „Okno”.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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