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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 28.04.2013 r.  

8.30 + Czesław Szefler 

9.30 O światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych dla 
Martyny i o dobre rozeznanie dalszej drogi życia  

11.00 O błogosławieństwo Boże dla Ewy i Zbigniewa z okazji 32 
rocznicy ślubu. Z prośbą o opiekę Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy nad całą rodziną. 

12.30 Za parafian 

19.00 O błogosławieństwo Boże dla Bogumiły, Małgorzaty i Marysi. 

Poniedziałek: 29.04.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 30.04.2013 r. 

18.00  

Środa: 01.05.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 
+ Jadwiga (40 rocz. śm.) 

Czwartek: 02.05.2013 r. 

18.00  

Piątek: 03.05.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego 

9.00  

18.00  

Sobota: 04.05.2013 r. 

18.00  

Niedziela: 05.05.2013 r. 

8.00 + Stanisław 

9.30 + Władysław Sadecki (8 rocz. śm.) 

11.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

12.30  

19.00 O błogosławieństwo Boże dla Bogumiły, Małgorzaty i Marysi. 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 17/2013  

Najświętsza Maryja  Panna Królowa Polski 

Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu pol-

skiego sięga drugiej połowy XIV wieku: Grze-

gorz z Sambora nazywa Maryję Królową Polski 

i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu 

"Królowej" pojawi się w XVII wieku po zwy-

cięstwie odniesionym nad Szwedami i cudow-

nej obronie Jasnej Góry, które przypisywano 

wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego 

przekonania Polaków stał się król Jan Kazi-

mierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze 

lwowskiej przed cudownym obrazem Matki 

Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swo-

ich państw, a Królestwo Polskie polecił jej 

szczególnej obronie. W czasie podniesienia król 

zszedł z tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. 

Zaczynając od słów: "Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico" 

ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć 

Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obcho-

dzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć się losem ciemiężonych 

pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po 

Mszy świętej, w czasie której król przyjął również Komunię świętą z rąk nun-

cjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano 

Litanię do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzy-

kroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: 

"Królowo Korony Polskiej, módl się za nami". Choć ślubowanie Jana Kazimie-

rza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak 

szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski 

jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi koronami 8 

września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. Warto do-

dać, że Jan Kazimierz nie był pierwszym, który oddał swoje państwo w szcze-

gólną opiekę Bożej Matki.  
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Liturgia słowa - V Niedziela Wielkanocna 

 

I czytanie (Dz 14,21-27) Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Iko-

nium i do Antiochii, Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wy-

trwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do króle-

stwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów usta-

nowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem 

przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli 

do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali 

przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali 

[miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i 

jak otworzył poganom podwoje wiary.  

 

II czytanie (Ap 21,1-5a) Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, 

bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I 

Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, 

przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I 

usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z 

ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie 

Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie 

będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo 

pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię 

wszystko nowe.  

 

Ewangelia (J 13,31-33a.34-35) Po wyjściu Judasza z wieczernika Je-

zus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w 

Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony 

chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go 

chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie 

szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - do-

kąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście 

się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak 

się miłowali wzajemnie.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 28.04.2013 r. 

1. Nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo majowe od 1 maja codziennie po 

Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W sposób szczególny zapraszamy 

na Litanię loretańską w sobotę, która odmawiana będzie przy figurze Matki Bożej na 

placu kościelnym; 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 Miło-

sierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Apel Jasnogórski w sobotę o godz. 

2100. 

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: rodzice młodzieży przygotowującej 

się do bierzmowania z klasy III gimnazjum w poniedziałek 29 kwietnia o godz. 1900  

w domu parafialnym; młodzież przygotowująca się do bierzmowania z klasy III gim-

nazjum we wtorek 30 kwietnia o godz. 1900 w domu parafialnym; zmiana tajemnic 

Żywego Różańca w niedzielę 5 maja po Mszy św. o godz. 930; 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 

miesiąca. Serdecznie zapraszam na Eucharystię sprawowaną w naszym kościele o 

godzinie 1800. Zaś okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej będzie od godz. 

1700 do 1800. Ze względu, że w piątek przypada uroczystość Najświętszej Maryi Pan-

ny Królowej Polski nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną w domu. 

4. W piątek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-

ski. Msze Święte będą sprawowane o godzinie: 900 i 1800. W tym dniu ponowimy akt 

oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. 

5. Zachęcamy młodzież do uczestnictwa w Spotkaniach Młodych w Gryficach  

w dniach od 1 do 3 maja. Więcej informacji w zakrystii i na stronie internetowej 

www.ichtis.info 

6. Jest jeszcze jedno wolne miejsce na parafialną pielgrzymkę śladami św. Pawła do 

Grecji w terminie od 18 do 27 września. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowa-

nia. 

7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modli-

twa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie prośmy Boga za wstawien-

nictwem Matki Bożej o łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych  

o dar życia wiecznego. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


