Numer: 08/2014

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 23.02.2014 r.
8.00 + Weronika, Jan (29 rocz. śm.)
9.30 + Zofia, Edward Wasilewscy
11.00 W intencji Lilli i Krzysztofa prosząc o dużo miłości i łask Bożych
12.30 O uzdrowienie Ani i Krzysia i o opiekę Bożą nad Nimi.
19.00 1)
2)

+ Helena Skonieczna (10 rocz. śm.)
O błogosławieństwo Boże i łaski dla Olafa z okazji urodzin
Poniedziałek: 24.02.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 Za parafian
Wtorek: 25.02.2014 r.
18.00 W 12 urodziny Mai z prośbą o Boże i dary Ducha Świętego.
Środa: 26.02.2014 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00
Czwartek: 27.02.2014 r.
18.00
Piątek: 28.02.2014 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 01.03.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 02.03.2014 r.
8.00
9.30 + Genowefa, Antoni z rodz. Dąbrowskich i Badura
11.00
12.30 + Tadeusz, Franciszek
19.00

4

www.bolesna.szczecin.pl

Intencje mszalne
Każda Eucharystia jest wydarzeniem zbawczym. Bóg wciąga nas w to
wszystko, co wydarzyło się w Wieczerniku, na Kalwarii, wreszcie daje nam
zasmakować tego, co określamy „Zmartwychwstaniem” naszego Pana. W
teologii i prawie kanonicznym istnieje sformułowanie: „aplikacja Mszy”.
Słowo „aplikacja” pochodzi z jęz. łacińskiego – applicatio – co też oznacza:
przydzielenie, zastosowanie. Aplikacja Mszy – to odprawienie przez kapłana
Eucharystii w określonej intencji. Zgodnie ze starą tradycją Kościoła, owoce
Mszy Świętej możemy aplikować w jakiejkolwiek godziwej intencji. Można
je więc ofiarowywać w intencjach żywych i zmarłych, w potrzebach własnych, Kościoła czy świata itp. Zamówiona intencja musi być godziwa – nie
wolno bowiem ofiarowywać owoców Mszy Świętej w intencjach z natury
swej złych, np. życząc komuś czegoś złego.
W praktyce duszpasterskiej naszej parafii najczęstszym zwyczajem jest
aplikowanie Mszy Świętych za zmarłych. Jednakże można odprawiać Msze
św. w innych intencjach. Przykładowe wzory intencji: Msza św. dziękczynna
za otrzymane łaski; Msza św. dziękczynno-błagalna o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże; W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie;
W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny; Błagalna o nawrócenie z
nałogu; O uzdrowienie z ciężkiej choroby; O nawrócenie i przemianę życia;
Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć; Msza św. wynagradzająca; Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie; O nawrócenie i dobrą spowiedź;
O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu; O szczęśliwe
rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka; O Bożą pomoc i opiekę Matki
Najświętszej; Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy; W intencji Bogu wiadomej; O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne; O szczęśliwą operację i
zdrowie dla …; O dobry wybór drogi życiowej, czy za dusze w czyśćcu cierpiące.
Zamówiona intencja musi być godziwa – nie wolno bowiem ofiarowywać
owoców Mszy Świętej w intencjach z natury swej złych, np. życząc komuś czegoś złego.
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Liturgia słowa – VII niedziela zwykła
I czytanie (Kpł 19,1-2.17-18) Pan powiedział do Mojżesza: Mów do
całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo
Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy
z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy
do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan.
II czytanie (1 Kor 3,16-23) Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły przebiegłych”, lub także: „Wie Pan, że
próżne są zamysły mędrców”. Nikt przeto niech się nie chełpi
z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa,
a Chrystus Boga.
Ewangelia (Mt 5,38-48) Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy
policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą
i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim
tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj
się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano:
„Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz
nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół
i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?
I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie?
Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 23.02.2014 r.
1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do
świętego Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do
Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św.
2. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 02 marca po Mszy św. o godz. 930.
3. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy w sposób szczególny zwracamy się do Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece nasze codzienne troski. Zapraszamy na
Msze św. o godz. 1800, a później na Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny.
4. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności,
jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy
naszemu Ojcu nasze rodziny, nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
5. Z nowym semestrem szkolnym, czyli od 1 marca, istnieje możliwość włączenia się do zajęć z języków obcych, dla dzieci i dorosłych,
prowadzonych przy parafii. Więcej informacji znajdziemy na parafialnej stronie internetowej.
6. Osoby, które zapisały się na parafialną pielgrzymkę do Matki Bożej
w Lourdes i miejsc świętych w Hiszpanii proszę o odebranie w zakrystii po Mszy św. karty zgłoszeniowej oraz wpłacenie, do końca lutego,
pierwszej raty wysokości 800 zł.
7. Zachęcamy do włączenia się w działalność grup i wspólnot, jakie
istnieją na terenie naszej parafii, aby się wzajemnie wspierać w wyznawaniu naszej wiary. Są to m.in.: Krąg Biblijny, Żywy Różaniec, Parafialny Zespół Caritas, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Ruch Matki
w Modlitwie i Akcja Katolicka. Więcej informacji można uzyskać w
zakrystii u księdza i na parafialnej stronie internetowej.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
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