Numer: 18/2016

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 01.05.2016 r.
8.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże w życiu i pracy dla Bogumiła
9.30 Msza św. dziękczynna z okazji 50 rocz. ślubu Ireny i Juliana z prośbą o
błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia i o opiekę Matki
Bożej dla całej rodziny.
11.00 Msza św. z okazji 35 rocz. ślubu Ewy i Zbigniewa z prośbą o opiekę
Bożą na dalsze lata wspólnego życia i błogosławieństwo Boże dla dzieci: Anny, Dominika, Konrada i wnuka Igora.
12.30 W 6 rocz. ślubu o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej
dla Bernadety i Krzysztofa oraz dzieci.
19.00 Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za 18 lat życia Katarzyny z
prośbą i łaski na dalsze lata życia i światło Ducha Świętego.
Poniedziałek: 02.05.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Robert Ruchlicki (20 rocz. śm.); + Zofia, Kazimierz Borowik
Wtorek: 03.05.2016 r.
9.00 O światło Ducha Świętego na maturze dla Bartka
18.00 + Sylwester Iber
Środa: 04.05.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00

Grupa I

Grupa II

1. Julia Antkowiak
2. Borys Baranowski
3. Karolina Beczkowska
4. Michał Ćwiertnia
5. Sara Domagalska
6. Magdalena Grabowska
7. Karolina Kempińska
8. Malwina Pękalska
9. Maja Turczynowska

1. Kornelia Chełstowska
2. Oliwia Czaban
3. Blanka Klaus
4. Mateusz Kogutowski
5. Mikołaj Kowalczyk
6. Annika Lachota
7. Aleks Potaman
8. Jan Szalast
9. Alex Szczepiński
10. Krzysztof Wojtasiak
11. Maria Wojtasik

Próby są zawsze o godz.19.00

Czwartek: 05.05.2016 r.
18.00 Za parafian
Piątek: 06.05.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 07.05.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 08.05.2016 r. - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
8.00 + Maria (10 rocz. śm.)
9.30 + Anna, Stefania, Antoni Leniard
11.00 + Zuzanna Wójcikowska (6 rocz. śm.)
12.30 1.
O zdrowie i udaną operację dla Maćka i szybki powrót do domu
2.
O błogosławieństwo Boże dla Agnieszki z okazji urodzin z prośbą o łaski na dalsze lata życia i opiekę Matki Bożej nad rodziną
19.00
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Terminarz prób w kościele przygotowujących do I Komunii Świętej

www.bolesna.szczecin.pl

Obie grupy razem: 11, 18 i 25 maja ( środy) – przygotowanie muzyczne z Panią Katarzyną
Grupa I

Grupa II

Maj: 06 (piątek), 13 (piątek), 17 Maj: 12 (czwartek), 16 (poniedziałek),
(wtorek), 20 (piątek), 24 (wtorek)
19 (czwartek), 23 (poniedziałek), 27
(piątek)
27.05 (piątek), godz. 18.30 – przygotowanie i kościoła i terenu przykościelnego do uroczystości; 28.05 (sobota) – spowiedź godz. 10.00 dla obu grup;
29.05 (niedziela) – I Komunia Święta grupa I o godz. 10.30 i grupa II o godz.
12.30
Przedszkole Montessori - zapisy całoroczne
tel.: 883-065-354;
www.montessori.szczecin.pl
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Liturgia słowa - 6 niedziela wielkanocna
I czytanie: (Dz 15,1-2.22-29) Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie
możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między
nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku
spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać
ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do
Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy
bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać
razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego
Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy
powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie
nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się
od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!
II czytanie: (Ap 21,10-14.22-23) Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę
wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od
Boga, mające chwałę Boga. źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona,
które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy
i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy.
A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion
dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni
księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek.
Ewangelia: (J 14,23-29) Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy
do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie
posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel,
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie
trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę
i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę
do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym,
zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
2

Ogłoszenia duszpasterskie - 01.05.2016 r.
1. 1 maja Msze św. w naszym kościele są sprawowane według porządku niedzielnego.
3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Tego dnia
Msze św. będą sprawowane o godzinie: 900 i 1800. W tym dniu ponowimy akt oddania
Polski pod opiekę Matki Bożej.
2. 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. 17 00 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; Apel Jasnogórski
w sobotę bezpośrednio po Różańcu Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny; nabożeństwo majowe od 1 maja codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz.
1830. W sposób szczególny zapraszamy na Litanię loretańską w piątek, która odmawiana będzie przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym. W sobotę ze względu na
to, że odprawiane są już dwa nabożeństwa maryjne nie będzie nabożeństwa majowego.
3. Spotkania formacyjne: Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej według
harmonogramu dostępnego na parafialnej stronie internetowej i w obecnym numerze
biuletynu parafialnego „Okno”; pierwszy rok przygotowania do bierzmowania w środę 4 maja o godz. 1830 w domu parafialnym; Matki w modlitwie w piątek 6 maja
o godz. 1900 w domu parafialnym; zbiórka ministrantów w sobotę 7 maja o godz. 10 30
w domu parafialnym; koło plastyczne w sobotę 7 maja o godz. 11 00 w domu parafialnym; Zmiana Tajemnic Żywego Różańca w niedziele 8 maja po Mszy św. o godz. 9 30.
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek będziemy się modlić o święte powołania zakonne i kapłańskie. Zapraszamy na
Msze św. o godz. 1800. W piątek od godz. 900 odwiedziny osób starszych i chorych
z Komunią Świętą. Od godz. 1700 do 1745 możliwość spowiedzi świętej pierwszopiątkowej. Msza św. w pierwszy piątek i sobotę o godz. 18 00.
5. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w naszej parafii we wtorek 10 maja
o godz. 1600. Uroczystości przewodniczyć będzie Ks. bp Henryk Wejman. Próba przed
bierzmowaniem w poniedziałek 9 maja o godz. 18 45. Obecność obowiązkowa. Po próbie zapraszamy rodziców i młodzież do przygotowania świątyni i terenu przykościelnego do uroczystości.
6. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa
Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
7. Dzisiejszej w pierwszą niedzielę miesiąca zbierane są datki do puszki na obiady dla
dzieci i młodzieży z naszej parafii, które takiego wsparcia potrzebują. Dziękuje za
pomoc. Za tydzień taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwestycje
parafialne
8. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Andrzeja Sitarz.. Niech spoczywa w pokoju.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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