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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 12.05.2013 r.  

8.00 + Helena, Kazimierz, Wanda, Szymon, Wiesław. 

9.30 + Robert Ruchlicki (17 rocz. śm.); + Edward Ruchlicki; + Zofia, Ka-
zimierz Borowik. 

11.00 + Zuzanna Wójcikowska (3 rocz. śm.) 

12.30 O błogosławieństwo Boże dla Agnieszki z okazji urodzin. O łaski dla 
całej rodziny i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

19.00 + Maria Sumisławska (7 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 13.05.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 + Stanisław 

Wtorek: 14.05.2013 r. 

18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę  Matki Bożej podczas operacji dla 
Wojciecha. O szybki powrót do zdrowia. 

Środa: 15.05.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 1) intencje nowennowe 
2) + Zofia (w dniu imienin) 

Czwartek: 16.05.2013 r. 

18.00  

Piątek: 17.05.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 Za parafian 

Sobota: 18.05.2013 r. 

18.00  

Niedziela: 19.05.2013 r. 

8.00  

9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam. 

11.00 + Stefania, Anna, Antoni, Leonard; + z rodz. Szymczyków, Tabołów 

12.30 + Piotr Hołub (15 rocz. śm.) 

19.00 O Błogosławieństwo Boże dla dzieci i opiekę Matki Bożej  nad ro-
dzinami. Intencja od „Matek w modlitwie”. 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 19/2013  

Zwracamy się do Maryi Różo Duchowna, a przez to wyrażamy, że Ona w swoim duchu jest osobą 

piękną. Co znaczy upiększać swoje życie duchowe? Pierwsza odpowiedź znajduje się w imieniu, 

jakim nazwał Maryję Gabriel przy zwiastowaniu. Powiedział, że jest pełna łaski. Jeżeli przyjmuje-

my łaskę, czyli dar pochodzący od Boga, jeżeli otwieramy przed Nim nasz świat, to wtedy nasz 

duch odżywa, staje się piękny. Dalej Ewangelia mówi nam, że Maryja zachowywała i rozważała w 

sercu wszystkie sprawy, których doświadczała, wszystko to, co Pan Bóg działał w Jej życiu. To też 

jest troska o życie duchowe. 

Gdy patrzymy na to, co nas spotyka i próbujemy odkrywać w doświadczeniach życiowych działanie 

Boga, wtedy żyjemy na głębszym poziomie, wtedy uruchamiamy naszego ducha, który żyje, który 

karmi się doświadczeniem Boga żywego. Czytamy także w Ewangelii, że Maryja z bólem serca 

szukała przez trzy dni swojego Syna w Jerozolimie, a nadto, gdy już Go odnalazła w świątyni, nie 

zrozumiała Jego tajemniczego tłumaczenia całej sytuacji. Widzimy więc, że jeśli decydujemy się na 

życie z Jezusem, jeżeli zapraszamy Go do serca, On może nas prowadzić nieznanymi nam drogami. 

Może nam mówić trudne i niezrozumiałe słowa. Nasz duch nie będzie mógł jednak dojrzeć, jeśli nie 

będzie oczyszczony przez cierpienie, przez przeniknięcie mieczem, jak to zapowiedział Maryi sta-

rzec Symeon w scenie Ofiarowania. Cierpienie Maryi widzimy najwyraźniej, gdy stoi Ona pod 

krzyżem Jezusa. Właściwie nie przeczytamy w Ewangelii o tym cierpieniu więcej niż to, że Matka 

Jezusa stała pod krzyżem. Czyżby była nieczuła na Jego śmierć? A może jest to właśnie wyraz Jej 

wierności, Jej ducha nieustraszonego, który nie bał się nawet najgorszego: śmierci niewinnego Sy-

na. Piękne życie duchowe to również takie życie, które rozwija się przez cierpienie i krzyż. 

Jeśli nazywamy Maryję Różą Duchowną, to również dlatego, że jest Ona dla nas wzorem życia 

duchowego. Jest to życie, które potrzebuje pokarmu, którym łaska Boża, słowo Boże oraz modli-

twa, która pozwala zobaczyć życie i wszelkie jego cierpienia właśnie jako Boże działanie. Jak róża 

dla swej świeżości potrzebuje wody, tak my, aby nasz duch mógł się rozwijać i żyć, potrzebujemy 

tego duchowego pokarmu – życia duchowego. Prośmy gorąco Maryję, aby nas uczyła i pomagała 

naśladować piękno Jej ducha. 
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Liturgia słowa - Wniebowstąpienie Pańskie 

I czytanie (Dz 1,1-11) Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co 

Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez 

Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został 

wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał 

się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólne-

go posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: 

Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zo-

staniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w 

tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to 

rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch 

Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w 

Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach 

uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy 

uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do 

nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego 

stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie 

tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.  

II czytanie (Ef 1,17-23) Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 

dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. 

[Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja 

waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych 

i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie 

działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i 

posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką 

Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym 

imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko 

poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla 

Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszel-

kimi sposobami.  

Ewangelia (Łk 24,46-53) Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napi-

sane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego 

głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, 

począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was 

obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni 

mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogo-

sławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nie-

ba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie 

stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.  

 3 

Ogłoszenia duszpasterskie - 12.05.2013 r. 

1. Nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo majowe codziennie po Mszy św. wieczor-

nej, 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; Nabożeń-

stwo do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sa-

kramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Apel 

Jasnogórski w sobotę o godz. 2100. 

2. Spotkania formacyjne: młodzież mająca otrzymać sakrament bierzmowania: 15, 17 i 18 

maja o godz. 2000 w kościele; Katechezy Biblijne, 15 maja (środa) o godz. 1900 w domu para-

fialnym; młodzież przygotowująca się do bierzmowania – klasa II gimnazjum, 15 maja 

(środa) o godz. 1900 w domu parafialnym; młodzież przygotowująca się do bierzmowania – 

klasa I gimnazjum, 16 maja (czwartek) o godz. 1830 w domu parafialnym; Krąg Biblijny, 16 

maja (czwartek) po Mszy św. wieczornej; zbiórka ministrantów, 19 maja (sobota) o godz. 

1000; kółko plastyczne, 19 maja (sobota) o godz. 1100; schola dziecięca, 19 maja (sobota) o 

godz. 1315; dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej wg ustalonego terminarza 

umieszczonego na internetowej stronie parafialnie. 

3. W przyszłą niedzielę, 19 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Niedziela 

ta kończy okres Wielkanocny. 

4. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony młodzieży z naszej parafii 21 maja (wtorek) 

o godz. 1600. Uroczystość I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę 26 maja. 

5. 30 maja obchodzić będziemy w Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chry-

stusa. Procesja Eucharystyczna przejdzie ulicami: Miodową, Kwiatów Polskich, Wiśniowa, 

Mokra, Niebiańska, Chmurna. Proszę członków poszczególnych grup parafialnych oraz pa-

rafian zamieszkujące wymienione ulice o podjęcie inicjatywy zbudowania ołtarzy w miej-

scach: I – skrzyżowanie ulic Wiśniowa i Urocza - Żywy Różaniec, Caritas; II – ulica Mokra 

na wysokości ul. Junackiej - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Krąg Biblijny; III - skrzyżowa-

nie ulic Mokra i Kluka – rodziny młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i w tym 

roku bierzmowana; IV - ulica Obłoków na wysokości garażów – rodziny ministrantów i 

dzieci pierwszokomunijnych. Spotkanie organizacyjne w poniedziałek 13 maja o godz. 1900 

w domu parafialnym. 

6. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca ofiary składane podczas Mszy świętej przeznaczone są 

na inwestycje parafialne. Za pomoc i wsparcie finansowe Bóg zapłać. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


