Numer: 4/2011

INTENCJE MSZALNE — XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

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 za parafian
19.00 + Józefa, Bronisław Sadowscy
Poniedziałek: 26.09.2011 r.
18.00 + Jan, Florentyna

List Apostolski ROSARIUM VIRGINIS MARIAE Ojca Świętego Jana
Pawła II do biskupów duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym
1. Różaniec Najświętszej Maryi Panny

Wtorek: 27.09.2011 r.
18.00
Środa: 28.09.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 29.09.2011 r.
18.00 + Michał
Piątek: 30.09.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 01.10.2011 r.
18.00
Niedziela: 02.10.2011 r.
8.00 + Helena, Wiktor, Jadwiga, Henryk
9.30 + Bogdan Jóźwiak
11.00 + Maria Kijek (30 dni po pogrzebie)
12.30
19.00
www.bolesna.szczecin.pl
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(Rosarium Virginis Mariae), który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez
licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim
tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu,
przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości
chrześcijaństwa, które - po dwóch tysiącach lat - nic nie straciło ze swej
pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do « wypłynięcia
na głębię » (Duc in altum), by opowiadać światu, a nawet 'wołać' o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu, jako « drodze, prawdzie i życiu » (J 14, 6),
jako « celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia
historii i cywilizacji ».
Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu
chrystologicznym.
W powściągliwości swych elementów skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem. W nim odbija
się echem modlitwa Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzieło odkupieńcze Wcielenia, rozpoczęte w Jej dziewiczym łonie. Przez różaniec lud
chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w
kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela.
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Liturgia słowa - XXVI niedziela zwykła
I czytanie (Ez 18,25-28) Wy mówicie: Sposób postępowania Pana nie jest
słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest
niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł
z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich
swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie
umrze.
II czytanie (Flp 2,1-11) Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie,
jeśli - jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie - dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko
jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani
dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale
też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na
równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za
człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci
- i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język
wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
Ewangelia (Mt 21,28-32) Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych
ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do
pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus
rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą
przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice
uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście
się, żeby mu uwierzyć.
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Ogłoszenia duszpasterskie—25.09.2011 r.
1. W sobotę, 01 października, rozpoczynam nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy na
modlitwę różańcową w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej, a w niedzielę o
godz. 1830. W szczególny sposób do wspólnej modlitwy różańcowej zachęcamy dzieci i młodzież.
2. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 18 00 przed Mszą
Świętą. Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek przed Mszą Świętą wieczorną.
Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej istnieje w dni powszednie
pół godziny przed Mszą Świętą i w niedzielę podczas Mszy Świętej.
3. Parafialny zespół Caritas oraz osoby, które pragną zaangażować się w charytatywną działalność zapraszam na spotkanie w poniedziałek 26 września, o godz. 19 00 do
domu parafialnego.
4. Życzeniem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi jest, aby nasza Archidiecezja włączyła się również w tym roku IV Międzynarodową Akcję Modlitewną
„Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata”. Także i nasza parafia
bierze udział w powyższej akcji. Zapraszamy parafian, w szczególności członków
grup parafialnych, w środę 28 września o godz. 1500 na skrzyżowanie ulic Chorzowska i Miodowa (przystanek autobusowy) do wspólnej modlitwy „Koronką do Miłosierdzia Bożego”.
5. Swoją działalność wznawia koło plastyczne i schola muzyczna. Wszystkie dzieci
chętne uczestniczyć w zajęciach plastycznych zapraszamy w sobotę 01 października,
o godz. 1100 do domu parafialnego, a dzieci chętne do udziału w scholii zapraszamy
na próbę w niedzielę 02 października, o godz. 1130 również do domu parafialnego.
6. Zbiórka ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę 01 października, o
godz. 1400 w domu parafialnym. Chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami, mogą
jeszcze zapisać się po Mszy św. w zakrystii kościoła.
7. Spotkanie osób wyjeżdżających na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej w
sobotę 01 października, o godz. 1830 w domu parafialnym.
8. W następną niedzielę 02 października po Mszy św. o godz. 9 30 nastąpi zmiana
tajemnic Żywego Różańca. Tego samego dnia po Mszach św. będą zbierane przed
kościołem ofiary do puszki na obiady dla biednych dzieci z naszej parafii.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz
biuletynu parafialnego „Okno”.
10. W tym tygodniu wspólnota parafialna pożegnała śp. Janinę Burnejko. Niech spoczywa w pokoju wiecznym.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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