Numer: 6/2012

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 05.02.2012 r.
8.00 + Aniela, Mikołaj
9.30 + Czesław Pawłowski (5 rocz. śm.)
11.00 + Józefa Makarewicz
12.30 za parafian
19.00 + Janina (8 rocz. śm.)
Poniedziałek: 06.02.2012 r.
18.00 O szczęśliwe macierzyństwo dla Kasi.
Wtorek: 07.02.2012 r.
18.00 O zdrowie dla Jadwigi
Środa: 08.02.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe

PIELGRZYMKA DO GROBU BŁ. JANA PAWŁA II (17 – 25.09.2012r.)
1 DZIEŃ – 17.09.- PONIEDZIAŁEK Szczecin – Loreto (nocleg w domu sióstr
Nazaretanek, obiadokolacja).
2 DZIEŃ – 18.09.- WTOREK Loreto (śniadanie) msza święta w Bazylice Matki
Bożej Loretańskiej – Lanciano (miejsce cudu eucharystycznego) – Manopello
(cudowny całun Chrystusa) – Monte San Angelo (najstarsze średniowieczne sanktuarium św. Michała Archanioła) obiadokolacja i nocleg w domu pielgrzyma.
3 DZIEŃ – 19.09.- ŚRODA Monte San Angelo (śniadanie) – San Giovanni Rottondo (sanktuarium św. Ojca Pio) powrót na obiadokolacje i nocleg do Monte San Angelo.

Czwartek: 09.02.2012 r.
18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - II
Róża Żywego Różańca.

4 DZIEŃ – 20.09.- CZWARTEK Monte San Angelo (śniadanie) – Monte Cassino
(opactwo benedyktynów i msza święta na cmentarzu Polskich żołnierzy) – Rzym
(obiadokolacja i nocleg w Domu Legionistów Chrystusa).

Piątek: 10.02.2012—Koronka do Miłosierdzia Bożego

5 DZIEŃ – 21.09.- PIĄTEK Rzym (śniadanie) Msza święta przy grobie bł. Jana
Pawła II, nawiedzenie Bazylik Większych w Rzymie, obiadokolacja, nocleg.

18.00 O rozwój kultu Eucharystycznego w parafii - III Róża Żywego
Różańca
Sobota: 11.02.2012 r.
18.00 W intencji chorych w naszej parafii - I Róża Żywego Różańca
Niedziela: 12.02.2012 r.

7 DZIEŃ – 23.09.- NIEDZIELA Rzym (śniadanie) – Casci (sanktuarium św. Rity)
– Asyż (miasto św. Franciszka i św. Klary), obiadokolacja i nocleg w domu pielgrzyma w pobliżu Asyżu.

8.00

8 DZIEŃ – 24.09.- PONIEDZIAŁEK Asyż (śniadanie) – Werona (zwiedzanie miasta) obiadokolacja i nocleg w hotelu.

9.30

9 DZIEŃ – 25.09.- WTOREK Werona (śniadanie) – Szczecin

11.00 1) Msza św. imieninowa ks. Zbigniewa
2) + Marianna, Krystyna, Juliusz, Kazimierz, Andrzej.
12.30
19.00
4

6 DZIEŃ – 22.09.- SOBOTA Rzym (śniadanie) zwiedzanie Coloseum, Forum Romanum, Fontanna di Trevi, schody hiszpańskie, Panteon, obiadokolacja i nocleg.

www.bolesna.szczecin.pl

Cena obejmuje: Przejazd autokarem. Noclegi i wyżywienie w formie śniadań kontynentalnych i obiadokolacji. Ubezpieczenie. Opiekę pilota i księdza. Wjazd własnym
autobusem do Rzymu
Cena: 310 EUR + 700 PLN
Zapisy w zakrystii po Mszy św. i w biurze parafialnym w środy (godz. 19.00 - 20.00)
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Liturgia słowa - 5 niedziela zwykła
I czytanie (Hi 7,1-4.6-7) Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka?
Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia,
jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas
leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak
powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna.
II czytanie (1 Kor 9,16-19.22-23) Nie jest dla mnie powodem do chluby
to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku.
Biada mi, 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 w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię
dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
Ewangelia (Mk 1,29-39) Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł
ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. Z
nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich
chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu
dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz
nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad
ranem, gdy 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 na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając
w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Ogłoszenia duszpasterskie - 05.02.2012 r.
1. 11 lutego obchodzić będziemy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Jest to
także XX Światowy Dzień Chorego. Na Msze św. o godz. 18 00, podczas której udzielony
zostanie sakrament chorych, zapraszamy szczególnie wszystkich chorych z naszej parafii. Po
Mszy św. parafialny zespół Caritas zaprasza do domu parafialnego na poczęstunek.
2. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest jedną z form kultu Eucharystycznego. Wychodząc naprzeciw potrzebom wiernych w każdy piątek od godz. 17 00 do 1800 w kościele będzie
możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do uwielbiania Jezusa ukrytego
w monstrancji pod postacią chleba.
3. Za tydzień w niedzielę 12 lutego, na Mszy świętej o godz. 11 00 będziemy się modlić w
intencjach solenizanta ks. Zbigniewa. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Dzieci przygotowujące się do I Komunii
Świętej – poniedziałek, 6 lutego, godz. 1830; Kandydaci do bierzmowania (3 klasa gimnazjum) – czwartek, 9 lutego, godz. 1830; Zbiórka kandydatów na ministrantów - sobota, 11lutego, godz. 1000; Zbiórka ministrantów – sobota, 11 lutego, godz. 1100; Kółko plastyczne dla
dzieci – sobota, 11 lutego, godz.1100; Schola dziecięca – niedziela, 12 lutego, godz. 1130
5. Spotkanie parafialnego zespołu Caritas w poniedziałek, 6 lutego o godz. 19 00 w domu
parafialnym
6. W dniach od 17 do 25 września organizowana jest autokarowa pielgrzymka do grobu
błogosławionego Jana Pawła II do Rzymu. Całkowity koszt wyjazdu to 700 zł i 310 Euro.
Więcej informacji i plan pielgrzymki w parafialnym biuletynie „Okno” i na parafialnej stronie internetowej. Zapisy w zakrystii i w biurze parafialnym.
7. W niedzielę, 19 lutego podczas Mszy św., będziemy gościć w naszej wspólnocie parafialnej członków ruchu kościelnego – Kościół Domowy. Będą to spotkania inicjujące utworzenie kręgu Kościoła Domowego w naszej parafii. Członkami Kościoła Domowego są małżeństwa sakramentalne, które zwracają szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem i tworząc najlepsze warunki do dobrego
wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Już teraz małżeństwa chcące pogłębiać swoją
formację religijną zapraszamy do tworzonego kręgu Kościoła Domowego.
8. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki do puszki na obiady dla ubogich dzieci z naszej
parafii.
9. W następną niedzielę ofiary zbierane podczas Mszy św. przeznaczone będą na zabieg
osuszania i izolacji ścian i fundamentów kościoła. Dziękuję za każde wsparcie.
10. W tym tygodniu rodzina parafialna pożegnała śp. Edwarda Celer. Niech spoczywa
w pokoju.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych.
Proboszcz
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