INTENCJE MSZALNE

Numer: 8/2017

Niedziela: 19.02.2017 r.
8.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marty z okazji urodzin
9.30 + Janina Frencel (11 rocz. śm.)
11.00 + Barbara, Jerzy (12 rocz. śm.)
12.30 W intencji Matek w Modlitwie
19.00 + Mieczysław Makarewicz (22 greg.)
Poniedziałek: 20.02.2017 r.
18.00 + Mieczysław Makarewicz (23 greg.)
Wtorek: 21.02.2017 r.
18.00 + Mieczysław Makarewicz (24 greg.)
Środa: 22.02.2017 r.
18.00 + Mieczysław Makarewicz (25 greg.)
Czwartek: 23.02.2017 r.
18.00 + Mieczysław Makarewicz (26 greg.)
Piątek: 24.02.2017 r.
18.00 + Mieczysław Makarewicz (27 greg.)
Sobota: 25.02.2017 r.
18.00 + Mieczysław Makarewicz (28 greg.)
Niedziela: 26.02.2017 r.
8.00 + Szymon, Monika
9.30 + Mieczysław Makarewicz (29 greg.)
11.00 1)
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+ Stanisława, Józefa, Zofia, Wiktor
Msza św. dziękczynna z okazji 90 rocznicy urodzin Heleny z
prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz opiekę Matki
Bożej na kolejne lata życia.

12.30 + Jarosław Zaręba (30 dni po pogrzebie)
19.00 + Nikodem Kaczmarek (30 dni po pogrzebie)

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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Brakuje nam dzisiaj muzyki
sakralnej na wysokim poziomie.
Również na tym polu Kościół
powinien bardziej zabiegać o
dialog wiary i kultury – przypomina kard. Gianfranco Ravasi
w związku z przypadającą za
miesiąc 50. rocznicą ogłoszenia
posoborowej instrukcji
„Musicam sacram”.
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury zauważa, że religia nadal
inspiruje twórców. Do jego dykasterii wciąż napływają nowe partytury. Najczęściej jednak w nowych utworach brakuje równowagi, o której mówił Bach, kiedy
stwierdzał, że muzyka powinna być najwyższym wyrazem chwały Bożej, a zarazem rozkoszą i ukojeniem dla ducha. „Ta intuicja Bacha jest bardzo ważna, a we
współczesnej kulturze niejednokrotnie się ją lekceważy. Bo albo bierze się pod
uwagę jedynie aspekt duchowy, czyli oddawanie chwały Bogu, i kończy się
w dewocji, albo dba się jedynie o aspekt techniczny kompozycji i w ten sposób
powstaje muzyka, która, choć sakralna czy nawet liturgiczna, nadaje się raczej do
filharmonii. Trzeba tymczasem dbać o dwa aspekty. Jest to kwestia pewnej dyscypliny, ale też wyczucia. Trzeba zachować równowagę, jakby się szło po grani;
nie przechylać się za bardzo ani na jedną, ani na drugą stronę. Musi być troska
o jakość muzyczną, a zarazem o wymiar transcendentny; nastawienie na kult, na
Boga i na Jego Pomazańca, Chrystusa” – mówi kard. Ravasi. Refleksją nad ogłoszoną przed 50 laty posoborową instrukcją o muzyce sakralnej zajmie się
w dniach 2-4 marca watykański kongres. Będzie on miał charakter ekumeniczny.
W związku z 500-leciem reformacji Kościół chce czerpać również z muzycznej
tradycji luterańskiej. Jest ona bardzo rozwinięta, bo ze względu na przyjęcie
przez Lutra herezji ikonoklazmu, to właśnie muzyka stała się dla protestantów
głównym elementem kultu

Podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
Nazwa OPP
Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius”
Numer KRS: 0000480577
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Liturgia słowa - 7 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 - 19.02.2017 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 w środę przed Mszą
św. wieczorną; adorację 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.
2. Biuro parafialne jest czynne środę od godz. 1900 do 2000.
3. Ostatniej niedzieli podczas Mszy św. na inwestycję parafialne –
zakup mebli do prezbiterium i renowacja ławek, zebrane zostało
1800 zł. Można cały czas wesprzeć parafię przekazując 1% na rzecz
organizacji pożytku publicznego – Fundację Wspierania Inicjatywy
„Ad melius”. Szczegóły znajdziemy na ostatniej stronie obrazka kolędowego. Istnieje także możliwość ufundowania konkretnej rzeczy.
Więcej informacji na parafialnej stronie internetowej. Za pomoc
i wsparcie finansowe, a w szczególności za dotacje celowe serdecznie dziękuję.
4. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności,
jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Uciekajmy się do Miłosierdzia Bożego prosząc o łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego. Istniej też
możliwość zamówienie Mszy św. gregoriańskiej za zmarłą osobę.
5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy
tygodnik „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno”. Bieżące wiadomość znajdziemy
na parafialnej stronie internetowej i profilu parafii na Twitterze
(@BolesnaSzczecin).
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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