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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 06.05.2012 r.  

8.00 + Monika, Stanisław 

9.30 1) + Władysław Sadecki (7 rocz. śm.) 

2) + Maria Sumisławska (6 rocz. śm.) 

11.00 + Władysław Sawiński (27 greg.) 

12.30 W intencji Sary w dniu chrztu. 

19.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Bernade-
ty i Krzysztofa z okazji 2 rocznicy ślubu. 

Poniedziałek: 07.05.2012 r. 

18.00 + Władysław Sawiński (28 greg.) 

Wtorek: 08.05.2012 r. 

18.00 + Władysław Sawiński (29 greg.) 

Środa: 09.05.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 1) intencje nowennowe 

2) + Władysław Sawiński (30 greg.) 

Czwartek: 10.05.2012 r. 

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne - II Róża Żywego Różańca 

Piątek: 11.05.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 W intencji  młodzieży i dzieci z naszej parafii  przystępujących do sa-
kramentu bierzmowania i I Komunii Świętej - III Róża Żywego Różań-
ca 

Sobota: 12.05.2012 r.  

18.00 O rozwój kultu maryjnego w naszej parafii - I Róża Żywego Różańca 

Niedziela: 13.05.2012 r.   

8.00  

9.30  

11.00  

12.30  

19.00 Sakrament Bierzmowanie 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Litania Loretańska 

Centralną częścią nabożeństwa majowego 
jest Litania Loretańska, jeden ze wspania-
łych hymnów na cześć Maryi, w którym 
wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywi-
leje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Lore-
tańska powstała w XII wieku, prawdopo-
dobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjal-
nie papież Sykstus V. Nazwę "Loretańska" 
otrzymała od miejscowości Loretto we 
Włoszech, gdzie była szczególnie propago-
wana i odmawiana. Tekst litanii miał 
przedłożyć w 1578 r., do zatwierdzenia 
papieżowi Grzegorzowi XIII, archidiakon 
Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Syk-
stus V obdarzył "Litanię Loretańską" dwu-
stu dniami odpustu. Kolejne odpusty przy-
pisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. 

Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samo-
wolnych zmian; te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła. Kie-
dyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory, Matko Miło-
sierdzia czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania: 
Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej 
poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), 
Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodzi-
ny (1995). W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w su-
mie 49, a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP 
Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 paździer-
nika 1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony", przekształcone po 
drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski". W 1995 r. papież Jan Pa-
weł II dodał do litanii wezwanie „Królowo Rodziny”. 

Numer: 19/2012  
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Liturgia słowa - V niedziela wielkanocna 

I czytanie (Dz 9,26-31) Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował 

przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest 

uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do Apostołów, i 

opowiedział im, jak w drodze /Szaweł/ ujrzał Pana, który przemówił do 

niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. 

Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z 

hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o 

tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się 

pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i 

napełniał się pociechą Ducha Świętego.  

II czytanie  (1 J 3,18-24) Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czy-

nem i prawdą! Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed 

Nim nasze serce. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od 

naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy 

ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponie-

waż zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. 

Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa 

Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia 

Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, po-

znajemy po Duchu, którego nam dał.  

Ewangelia  (J 15,1-8) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec 

mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi 

owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła 

owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem 

do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak lato-

rośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym 

krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krze-

wem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przyno-

si owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we 

Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się 

ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa mo-

je w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój 

przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi 

uczniami.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 06.05.2012 r. 

 

1. Zapraszamy w maju na nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo majowe 

codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830;  Nowenna do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; Adoracja 

Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w pią-

tek od godz. 1700 do 1800; Apel Jasnogórski w sobotę o godz. 2100. 

2. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 

930; spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klasy I gimna-

zjum we wtorek 8 maja o godz. 1900 w domu parafialnym; zbiórka ministrancka 

w sobotę 12 maja o godz. 1100 w kościele; koło plastyczne w sobotę 12 maja  

o godz. 1100 w domu parafialnym. 

3. W niedzielę, 13 maja, na Mszy św. o godz. 1900 zostanie udzielony młodzieży 

sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Antoniego Dziemianko, Administratora 

Apostolskiego Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej na Białorusi.  Próby dla osób 

przygotowujących się do sakramentu bierzmowania odbędą się w kościele we 

wtorek, czwartek i piątek o godz. 1900. Przygotowanie kościoła i placu przyko-

ścielnego do uroczystości w sobotę 12 maja o godz. 1000. 

4. Próby dla dzieci pierwszokomunijnych, bezpośrednio przygotowujące do sa-

kramentu, odbywać się będą od 14 maja w poniedziałki, wtorki i czwartki w ko-

ściele o godz. 1900 Obecność dzieci na próbach w kościele obowiązkowa. Do-

kładny terminarz spotkań jest dostępny na parafialnej stronie internetowej. 

5. Dzisiaj po Maszach św. zbierane są przed kościołem datki do skarbonki na 

obiady dla dzieci z naszej parafii. Za wszelki dar serca Bóg zapłać. 

6. Za tydzień taca zbierana podczas niedzielnych Mszy św. przeznaczona będzie 

na cele inwestycyjne parafii. Za pomoc i wsparcie dziękuję. 

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

dlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie w maju prośmy Boga 

za wstawiennictwem 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 


