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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 06.05.2018 r.  

8.00 + Maria (12 rocz. śm.) 

9.30 + Jerzy, Wacława, Jan 

11.00 + Andrzej Szczerba (3 rocz. śm.)  

12.30 O nawrócenie męża i syna 

19.00 Za parafian 

Poniedziałek: 07.05.2018 r.  

18.00 Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wy-
korzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wy-
zwania dzisiejszego świata - I Róża Żywego Różańca  

Wtorek: 08.05.2018 r.  

18.00 Msza św. dziękczynna za 22 lata wspólnego życia Ewy i Da-
riusza z prośbą o dalszą opiekę Bożą i opiekę Matki Bożej  

Środa: 09.05.2018 r.  

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w sposób szcze-
gólny z naszej parafii - III Róża Żywego Różańca  

Czwartek: 10.05.2018 r.   

18.00 + Zuzanna Wójcikowska (8 rocz. śm.)  

Piątek: 11.05.2018 r.   

18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Haliny  
z okazji 80 urodzin  

Sobota: 12.05.2018 r.  

18.00 W intencji ojczyzny - II Róża Żywego Różańca  

Niedziela: 13.05.2018  r. 

8.00 + Anna, Stefania, Antoni, Leonard  

9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich 
prowadzonych  

11.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 
Natalii i jej córki oraz całej rodziny. Z podziękowaniem za 
szczęśliwe rozwiązanie  

12.30 + Czesława, Stanisław, Jadwiga, Andrzej  

19.00 + Zenon Orłowski (13 rocz. śm.), + Paweł Orłowski  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Przydrożne kapliczki 
Na naszych ziemiach ich historia może sięgać nawet 1000 lat. Na początkach 

chrześcijaństwa w naszym kraju, kościołów było niewiele i dla wielu wier-

nych miejscem spotkań z Jezusem, Dobrą Nowiną, stanowiły właśnie ka-

pliczki. Ich krucha i tymczasowa forma sprawiła, że do naszych czasów nie 

zachowała się praktycznie żadna kapliczka z tamtego okresu. Najstarsze ka-

pliczki sięgają XVI i XVII wieku. Chociaż historia cudownych figur Naj-

świętszej Maryi Panny w Sianowie na Kaszubach i w Gidlach nad Wartą nie-

daleko Radomska, świadczy o dużo wcześniejszym budowaniu kapliczek. Te 

niewielkie figurki znaleziono już w XV i XVI w. w zaroślach i w ziemi. 

Prawdopodobnie dużo wcześniej stały w tych miejscach kapliczki, które z 

czasem uległy zniszczeniu, lecz figury przetrwały. Na wielu miejscach wcze-

śniejszych kapliczek, poświęconych głównie Matce Bożej, powstały w póź-

niej kościoły, np. w Świętej Lipce na Mazurach i w wielu innych. Fundatora-

mi przydrożnych kapliczek były lokalne społeczności, parafie, rodziny szla-

checkie i chłopskie. Różne były powody, że we wsi bądź okolicy pojawiała 

się kapliczka. Były wyrazem pragnienia obecności na miejscu Boskiego pa-

trona i wiara, że swoją mocą uchroni wieś bądź rodzinę od chorób i nie-

szczęść. Często były hołdem dziękczynnym łaski, za cudowne wyzdrowienie, 

za pomyślność, szczęśliwy powrót z wojny, tułaczki czy zesłania, za uchro-

nienie od kataklizmów - ognia, powodzi, wojny czy też pomoru. Bywało, że 

były spełnieniem pokuty za popełnione grzechy. Były oznaką obecności Bo-

ga wśród tych małych, lokalnych społeczności, dzięki którym czuło się Jego 

opiekę i błogosławieństwo. Bywało, że kapliczkę stawiano w miejscu, które 

cieszyło się złą sławą - uroczysko, rozstaje dróg, wielkie głazy narzutowe - 

aby przepędzić stamtąd złe duchy Dzisiaj przydrożna kapliczka to nie tylko, 

element folkloru, ciekawostka, czasami zabytek kultury. To cząstka naszej 

historii, tej naznaczonej miłością do Ojczyzny, trudem i znojem codziennego 

dnia i wielką wiarą wielu pokoleń, której nie złamały wszelkie przeciwności. 

Mówią o czasach tragicznych i radosnych. Są świadectwem naszych Ojców 

do prawa do tej ziemi i jej umiłowaniu. Są wyrazem ich duchowych potrzeb. 

Są dowodem narodowej tożsamości. Są znakiem Bożej obecności. Są wyjąt-

kowym testamentem przeszłości dla obecnych pokoleń. Dlatego, mijając je, 

winniśmy się zatrzymać na bodaj chwilę i wczuć się w świętość tego miejsca, 

i zadumać się nad ludzkim przemijaniem.  
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Liturgia słowa –  6 Niedziela Wielkanocna 

I czytanie: (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48) Kiedy Piotr wchodził, Korne-

liusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr 

podniósł go ze słowami: "Wstań, ja też jestem człowiekiem". Wtedy 

Piotr przemówił: "Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na 

osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postę-

puje sprawiedliwie". Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty 

zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni po-

chodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świę-

tego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią języka-

mi i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: "Któż może odmówić 

chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?" I roz-

kazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby po-

został u nich jeszcze kilka dni.  

II czytanie: (1 J 4, 7-10) Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ 

miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. 

Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się 

miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, 

abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie 

my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swo-

jego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.  

Ewangelia: (J 15, 9-17) Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak 

Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości 

mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać 

w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam 

w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była  

i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się 

wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej 

miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy 

jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już 

was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale na-

zwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 

usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybra-

łem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by 

owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go po-

prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miło-

wali".  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 06.05.2018 r.  

1. We wtorek przypada uroczystość patrona Polski, św. Stanisława, biskupa i 

 męczennika.  Zapraszamy na Msze Święte o godz. 1800. W następną niedzie-

lę obchodzić będziemy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

2. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio w ponie-

działek przed Mszą św.; Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszą św.; Adora-

cja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek 

od 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w so-

botę po Mszy św.; nabożeństwo majowe codziennie po Mszy św. wieczornej, 

a w niedzielę o godz. 1830. W piątek „litania loretańska” śpiewana jest przy 

figurce maryjnej na placu przykościelnym. W sobotę ze względu na to, że 

odprawiane jest już nabożeństwo maryjne nie będzie nabożeństwa majowego. 

3. Spotkania formacyjne: Zmiana Tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po 

Mszy św. o godz. 930.; Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej we-

dług harmonogramu dostępnego na parafialnej stronie internetowej; Parafial-

ne Koło Radia Maryja w czwartek, 10 maja po Mszy św.; Matki w Modlitwie 

w piątek, 11 maja po Mszy św.; Chór Parafialny w piątek, 11 maja o godz. 

2000; Koło plastyczne w sobotę 12 maja o godz. 1100. 

4. W piątek 4 maja młodzież z naszej parafii otrzymała z rąk Ks. Abpa An-

drzeja Dzięgi sakrament bierzmowania. Dziękuję za dar ołtarza - dwie białe 

stuły, które będą przeznaczone do liturgii w naszym kościele. 

5. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest 

modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Prośmy Boga o wszelkie 

łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecz-

nego. 

6. Osoby wyjeżdżające we wrześniu na parafialna pielgrzymkę do sanktu-

ariów maryjnych we Francji proszę o wpłatę do końca maja, drugiej transzy - 

1500 zł 

7. Dzisiaj po Mszach św. przed wejściem do kościoła zbierane są datki na 

obiady dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, które takiego wsparcia z naszej 

strony potrzebują. Za tydzień taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona 

będzie na zakup organów kościelnych do naszego kościoła. Za wszelką po-

moc dziękuję. 

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy periodyki: 

„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano”  

i biuletyn parafialny „Okno”. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


