INTENCJE MSZALNE

Numer: 7/2012

Niedziela: 12.02.2012 r.
8.00 + Helena, Jan, Jadwiga, Jan, Władysław
9.30 + Marianna, Krystyna, Juliusz, Kazimierz, Andrzej.
11.00 Msza św. imieninowa ks. Zbigniewa
12.30 + Ryszard, Joanna, Bronisław, zmarli z rodziny
19.00 za parafian
Poniedziałek: 13.02.2012 r.
18.00 + Alfons, Agnieszka Borowscy
Wtorek: 14.02.2012 r.
18.00
Środa: 15.02.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 16.02.2012 r.
18.00
Piątek: 17.02.2012—Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 18.02.2012 r.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Anny i Marka Migdal z okazji 25
rocznicy ślubu.
Niedziela: 19.02.2012 r.
8.00
9.30
11.00 + Janina Frencel (5 rocz. śm.)
12.30
19.00
4

www.bolesna.szczecin.pl

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu
Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie.
Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka
tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył
wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. DK pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy
jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty
Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes NotreDame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Duchowość małżeńska proponowana w ramach DK jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami - darami.
Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed
Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są
one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących
poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa. Małżeństwa należące do DK wezwane są do posługi na rzecz własnej
rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd
posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju.
Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota
rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka - jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają
we wierze, ucząc się Boga. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z
pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości
Pana Boga - są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą
szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej.
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Liturgia słowa - 6 niedziela zwykła
I czytanie (Kpł 13,1-2.45-46) Tak powiedział Pan do Mojżesza i
Aarona: Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie
albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest
oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do
jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, który podlega tej
chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę
zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas
trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem.
II czytanie (1 Kor 10,31-11,1) Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie Nie
bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać
wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej korzyści,
lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
Ewangelia (Mk 1,40-45) Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz
mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł
do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i
został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się
kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele
opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już
jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych.
A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Ogłoszenia duszpasterskie - 12.02.2012 r.
1. W tygodniu zapraszamy na Msze św. o godz. 18 00. Ponadto środę przed Mszą św. na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek przed Mszą św. na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Możliwość spowiedzi św. każdego dnia pół godziny przed Mszą św.
2. W piątek od godz. 1700 do 1800 zapraszamy na adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele. Adoracja obok Mszy św. jest jedną z fundamentalnych form kultu Eucharystycznego.
Zachęcamy do uwielbiania Jezusa ukrytego w monstrancji. Czas, który zawsze w naszym życiu ofiarujemy Zbawicielowi owocuje wielorakimi łaskami dla nas i naszych rodzin.
3. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 1100 będziemy się modlić w intencjach solenizanta ks. Zbigniewa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Kandydaci do bierzmowania (1 klasa gimnazjum) – wtorek, 14 lutego, godz. 1900; Kandydaci do bierzmowania (2 klasa gimnazjum) –
spotkanie w poniedziałek odwołane; Kółko plastyczne dla dzieci – sobota, 11 lutego,
godz.1100; Schola dziecięca – niedziela, 12 lutego, godz. 1130
5. Rozpoczynamy kolejną edycję spotkań biblijnych. Na pierwsze spotkanie zapraszamy do
domu parafialnego w środę 15 lutego o godz. 1900. Obowiązek uczestnictwa w spotkaniach
biblijnych w ramach bezpośredniego przygotowania do bierzmowania mają uczniowie klasy 3
gimnazjum. W tym tygodniu zapraszamy tez uczniów klasy 2 gimnazjum (zamiast poniedziałkowego spotkania). Kolejne terminy spotkań to: 29 luty oraz 14 i 28 marca. Spotkania prowadzi Pan Henryk Krzosek, którego znamy m. . z programu telewizyjnego „Słowo na niedzielę”.
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. Plan pielgrzymki wyłożony jest na stoliku przy wyjściu, a także znajduje się 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. Podczas Mszy św. upowszechniana będzie
idea utworzenie kręgu Kościoła Domowego w naszej parafii. Spotkanie erekcyjne kręgu domowego odbędzie się tejże niedzieli o godz. 1500 w domu parafialnym. Małżeństwa chcące
pogłębiać swoją formację religijną zapraszamy do tworzonego kręgu Kościoła Domowego.
Pragniemy zaznaczyć, że członkami Kościoła Domowego są małżeństwa sakramentalne, które
zwracają szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze
współmałżonkiem, tworząc najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Więcej informacji na temat Kościoła Domowego można znaleźć z obecnym numerze Okna i na parafialnej stronie internetowej.
8. Ofiary zbierane podczas dzisiejszych Mszy św. przeznaczone są na zabieg osuszania i izolacji ścian oraz fundamentów kościoła. Dziękuję za każde wsparcie.
9. W tym tygodniu rodzina parafialna pożegnała śp. Wacławę Leoniak. Niech spoczywa w
pokoju.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom, w szczególności ks. Zbigniewowi, życzymy wielu
łask Bożych i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz

2

3

