Numer: 5/2018

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 04.02.2018 r.
8.00 + Edward (5 rocz. śm.)
9.30 + Irena, Adolf, Henryk
11.00 + Janina Irzykowska (8 greg)
12.30 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla całej Rodziny
19.00 + Stanisława Szumska (26 rocz. śm.)
Poniedziałek: 05.02.2018 r.
18.00 + Janina Irzykowska (9 greg)
Wtorek: 06.02.2018 r.
18.00 + Janina Irzykowska (10 greg)
Środa: 07.02.2018 r.
18.00 1)
+ Janina Irzykowska (11 greg)
2)
+Zygmunt, Sabina
Czwartek: 08.02.2018 r.
18.00 1)
+ Janina Irzykowska (12 greg)
2)
+ Jadwiga Zugaj (1 rocz. śm.)
Piątek: 09.02.2018 r.
18.00 + Janina Irzykowska (13 greg)
Sobota: 10.02.2018 r.
18.00 + Janina Irzykowska (14 greg)
Niedziela: 11.02.2018 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych
9.30 + Danuta Gardocka-Rol, Edward, Zbigniew, rodzice
11.00 + Regina, Jóef Borzym; z rodz. Borzym, Romankiewicz
12.30 + Janina Irzykowska (15 greg)
19.00 Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja - I Róża Żywego Różańca
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Twitter: @BolesnaSzczecin

Montserrat. Klasztor w górach wyrzeźbionych przez anioły.
Pielgrzymka - Sanktuaria Maryjna we Francji (19-27 września 2018 r.)
Czym na tak ogromną sławę zasłużyła sobie niewielka figurka pomalowana złotą farbą? Jeden z religijnych przekazów
mówi, że w grocie na szczycie masywu ukrył ją około 50
roku naszej ery sam święty Piotr. Autorem dzieła miał być
święty Łukasz, lekarz i towarzysz świętego Piotra w misyjnych podróżach. Przed czym schowano posążek? Prawdopodobnie przed Maurami, zaciętymi wrogami chrześcijaństwa.
Dalsza część opowieści głosi, iż Czarnulka zniknęła z oczu
wiernych na wiele wieków. Odnaleziono ją dopiero w VIII
wieku, w jednej z pieczar, a towarzyszyły temu liczne objawienia i muzyka z niebios. Podobno biskup z Vic próbował
figurkę przesunąć, jednak ona ani drgnęła, jakby była przyklejona do podłoża mocnym klejem. To był pierwszy cud na
Montserrat. Później tych cudów, objawień, uzdrowień było jeszcze wiele, nic więc
dziwnego, że dość szybko pojawili się tu benedyktyni, którzy najpierw zbudowali
kapliczkę, w której umieścili Czarną Madonnę, a potem w X wieku klasztor na wysokości niemal 1000 metrów n.p.m. Figurka znajduje się w bazylice, za ołtarzem głównym. Aby się do niej dostać, trzeba odstać w długiej kolejce, najpierw na dziedzińcu
klasztornym, a potem w bocznych kaplicach pełnych ozdób - rzeźb, płaskorzeźb,
witraży, malowideł, mozaik.
Ostatni odcinek to schody, na
szczycie których otoczona szklaną tubą na fotelu siedzi Matka
Boska trzymająca na kolanach
Dzieciątko. W jednej ręce unosi
jabłko obfitości, które jako jedyny element figury jest dostępny
dla wiernych. Podchodząc i składając prośby do La Morenety
dotyka się jabłko ręką. Badania
wykonane przez naukowców
przed kilkoma laty wykazały, że
figurka pochodzi nie z pierwszego, a XII - XIII wieku. Jej naukowe "odmłodzenie" nie ma znaczenia dla tych, którzy
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wierzą w jej niezwykła moc.

Liturgia słowa - 5 niedziela zwykła
I czytanie (Hi 7, 1-4. 6-7) Hiob przemówił w następujący sposób: „Czyż
nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami
najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki.
Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie czółenko,
i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie
oko me szczęścia nie zazna”.
II czytanie (1 Kor 9, 16-19. 22-23) Bracia: Nie jest dla mnie powodem
do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie
obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to
czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej
woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę?
Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam
z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem
się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się
wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś
czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
Ewangelia (Mk 1, 29-39) Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją,
ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem
wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych
i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał
złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było
ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.
Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy
gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo
po to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach
i wyrzucając złe duchy.
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 - 04.02.2018 r.
1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego
ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowennę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed
Mszą św. wieczorną; adorację Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką
do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści NMP w sobotę po Mszy św.
2. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj, po Mszy św.
o godz. 930 w kościele; Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii
Świętej w poniedziałek 5 lutego, o godz. 18.00 w domu parafialnym; Spotkanie
rodziców dzieci pierwszokomunijnych w poniedziałek 5 lutego, o godz. 18 45
w kościele; III rok przygotowania do bierzmowania w środę 7 lutego, o godz. 18 00
w domu parafialnym; Parafialne Koło Radia Maryja w czwartek 8 lutego po Mszy
św. w domu parafialnym; Matki w Modlitwie w piątek 9 lutego, o godz. 19 00
w domu parafialnym; Chór parafialny w piątek 9 lutego, o godz. 20 00 w domu
parafialnym; Zbiórka ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę 10
lutego, o godz. 1030 w kościele; koło plastyczne w sobotę 10 lutego, o godz. 11 00
w domu parafialnym.
3. Biuro parafialne jest czynne środę od godz. 1900 do 2000.
4. W dniach od 19 do 27 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.Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki do puszki na obiady dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, które takiego wsparcia potrzebują. Za tydzień ofiary składane na tacę podczas Mszy św. przeznaczone będą na inwestycje parafialne –
zakup organów do kościoła. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękuję.
6.W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krzysztofa Bernackiego i śp. Juliana Franciszka Czarnik. Niech spoczywają w pokoju.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
Podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
Nazwa OPP
Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius”
Numer KRS: 0000480577
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