Numer: 7/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 17.02.2013 r.
8.00 + Zofia Jaszczuk (8 greg.)
9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam
11.00 + Wiesław Szczygieł (10 rocz. śm.)
12.30 + Bronisława Kozłowska (1 rocz. śm.)
18.30 Gorzkie Żale
19.00 +Stanisław, Regina
Poniedziałek: 18.02.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 + Zofia Jaszczuk (9 greg)
Wtorek: 19.02.2013 r.
18.00 + Zofia Jaszczuk (10 greg.)
Środa: 20.02.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 1)
2)

intencje nowennowe
+ Zofia Jaszczuk (11greg.)

Czwartek: 21.02.2013 r.
+ Jerzy Markowski (30 dni po pogrzebie)
18.00 1)
2)
+ Zofia Jaszczuk (12 greg.)
Piątek: 22.02.2013 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 Droga Krzyżowa
18.00 + Zofia Jaszczuk (13greg.)
18.30 Droga Krzyżowa
Sobota: 23.02.2013 r.
+ Irena Grzywacz (30 dni po pogrzebie)
18.00 1)
2)
+ Zofia Jaszczuk (14 greg.)
Niedziela: 24.02.2013 r.
8.00 + Wiktoria Ćieślak
9.30 + Zofia Jaszczuk (15 greg.)
11.00 O zdrowie i łaski Boże dla Igora i Dominika
12.30 Msza św. dziękczynna z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z
prośbą o pomyślne zdanie egzaminów.
18.30 Gorzkie Żale
19.00 O błogosławieństwo Boże dla Marty z okazji urodzin.
4

www.bolesna.szczecin.pl

Kto jest autorem Gorzkich żali?
Gorzkie żale są popularnym zbiorem pieśni o męce Pańskiej śpiewanych we wszystkich
kościołach w Polsce podczas
Wielkiego Postu w ramach nabożeństwa pasyjnego, w miejsce
nieszporów. Nabożeństwo zostało połączone z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu, kazaniem pasyjnym i śpiewem suplikacji (Święty Boże). Pieśni powstałe w nurcie dawnych misteriów, czyli przedstawień męki Pańskiej, które w średniowieczu urządzano w
kościołach. Autor Gorzkich żali jest nieznany. Po raz pierwszy ogłosił je drukiem ks. Wawrzyniec Benik, opiekun Bractwa Św. Rocha przy kościele Św.
Krzyża w Warszawie, w r. 1707 pt. Snopek Myrry. Mirra to pachnąca żywica
w proszku, jeden z darów, jaki trzej królowie złożyli Bożemu Dzieciątku.
Dar mirry był zapowiedzią męki i śmierci zbawczej Chrystusa.
Nazwa Gorzkie żale pochodzi od pierwszych wyrazów pieśni:
"Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie".
Co ciekawe, struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. Składają się z trzech części, rozpoczynają się Zachętą (lub Pobudką - analogia do współczesnego Wezwania) i wzbudzeniem intencji
(czytanie). W każdej części znajduje się hymn i dwie pieśni (dziś w Jutrzni są
dwa psalmy i pieśń ze Starego Testamentu). Gorzkie żale dzieli się na Zachętę i trzy części. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część:
Zachęta; Część I (I i IV Niedziela Wielkiego Postu); Część II (II i V Niedziela Wielkiego Postu); Część III (III Niedziela Wielkiego Postu i Niedziela Palmowa)
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Liturgia słowa - I niedziela Wielkiego Postu
I czytanie (Pwt 26,4-10) Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go
przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli
na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga
ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz
trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził
nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto
przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je
przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu.
II czytanie (Rz 10,8-13) Cóż mówi Pismo? "Słowo to jest blisko ciebie, na
twoich ustach i w sercu twoim". A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli
więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem
przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie
zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go
wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
Ewangelia (Łk 4,1-13) Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony
przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł
Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi,
żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym
chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w
jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie
dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je
odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko
będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go
też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli
jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom
swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł
dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 17.02.2013 r.
1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 1800; Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek przed Mszą św. wieczorną; Droga krzyżowa
w piątek o godz. 1700 dla dzieci i o 1830 dla dorosłych i młodzieży;
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1830.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Krąg Biblijny - 21 luty
(czwartek), po Mszy św. wieczornej; zbiórka kandydatów na ministrantów - 23 luty (sobota), godz. 1000; koło plastyczne - 23 luty
(sobota), godz. 1100; schola muzyczna - 23 luty (sobota), godz. 1315.
3. Biuro parafialne czynne jest w środę o godz. od 1900 do 2000.
4. Jest jeszcze 10 wolnych miejsc na parafialną pielgrzymkę śladami
św. Pawła w Grecji. Dziesięciodniowa pielgrzymka planowana jest w
terminie 18-27 września 2013 r. Całościowy koszt pielgrzymki to 490
euro i 1500 zł. Dokładny plan znajduje się na parafialnej stronie internetowej. Zapisy w zakrystii po Mszy św. lub w biurze parafialnym.
Osoby, które się zadeklarowały na wspólny wyjazd, proszę o wpłacenie w najbliższym czasie zaliczki wysokości 300 zł.
5. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 1760 zł.
Dziękuję za wszelkie wsparcie finansowe.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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