Numer: 19/2015

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 10.05.2015 r.
8.00 + Józefa, Anna, Stefania, Władysław
9.30 + Władysław Sadecki
11.00 1) + Urszula, Franciszek, Piotr, zm. rodzice
2) + Marian Karchut (msza św. gregoriańska 1)
12.30 + Zuzanna Wójcikowska (5 rocz. śm.)
19.00 + Józef, Mirosław; zm. z rodz. Mazurów, Durnasiów
Poniedziałek: 11.05.2015 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio

Moja Polska kibolska

18.00 1) Abyśmy odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniem
bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich - II Róża Żywego Różańca
2) + Marian Karchut (greg. 2)
Wtorek: 12.05.2015 r.
18.00 1) Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Chrystusa - III Róża Żywego
Różańca
2) + Marian Karchut (greg. 3)
Środa: 13.05.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 1) O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w sposób szczególny z naszej parafii - I Róża Żywego Różańca
2) + Marian Karchut (greg. 4)
Czwartek: 14.05.2015 r.
18.00 + Marian Karchut (greg. 5)
Piątek: 15.05.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 1) + Zofia
2) + Marian Karchut (greg. 6)
Sobota: 16.05.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 1)

+ Marian Karchut (greg. 7)

Niedziela: 17.05.2015 r.
8.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych
9.30 O łaskę wiary dla naszych dzieci i Boże błogosławieństwo dla rodzin - Matki
w Modlitwie
11.00 + Anna, Stefania, Antoni, Leonard, zm. z rodz. Tabołów, Żuków
12.30 1) + Waleria
2) + Marian Karchut (greg. 8)
19.00 1) + Stanisław, Marianna, Stanisława, Ludwik, Janina, Tadeusz, Anna, Stanisława
4
2) + Halina Jabłońska (30 dni po śmierci)

Autor: ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB – kierownik Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej; wicepostulator procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej; zajmuje się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, martyrologium duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej oraz historią salezjanów w Polsce. Autor kilkudziesięciu książek naukowych, artykułów i recenzji. Publicysta - na stałe współpracuje z „Gazetą Polską Codzienną”, „Magazynem Salezjańskim Don Bosco”, „Actum”. Członek: Associazione Cultori di Storia Salesiana, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży. Od 1995 jest związany z animacją Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych, był jednym z założycieli inicjatywy
„Przystanek Jezus” podczas ewangelizacji na festiwalu Woodstock w Żarach.
Od kilkunastu lat jest przewodnikiem gr. „żółtej” na Międzynarodowej Salezjańskiej Pielgrzymce Suwałki – Ostra Brama, od lat 5 organizuje Ogólnopolską Patriotyczną Pielgrzymkę Kibiców na Jasną Górę.

www.bolesna.szczecin.pl
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Liturgia słowa – 6 Niedziela Wielkanocna
I czytanie (Dz 10,25-26.34-35.44-48) A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz
wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu 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 postępuje sprawiedliwie. Kiedy
Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z
Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Któż
może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak
my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby
zabawił [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 swojego 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. Wytrwajcie 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 pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by
owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie
w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 10.05.2015 r.
1. Za tydzień w niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tego dnia
będziemy gościć w naszej wspólnocie parafialnej ks. dr Jarosława Wąsowicza SDB, który
m. in. od 5 lat organizuje Ogólnopolską Patriotyczną Pielgrzymkę Kibiców na Jasną Górę.
Będzie też możliwość nabycia książki autorstwa ks. Jarosława Wąsowicza „Moja Polska
kibolska”.
2. W środę – 13 maja - przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy i 31
rocznica zamachu na Jana Pawła II. Zapraszamy na Msze Świętą i Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1800.
3. 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. 1700 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 codziennie
po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 18 30. W sposób szczególny zapraszamy na
Litanię loretańską w piątek, która odmawiana jest przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym. W sobotę ze względu na to, że odprawiane są już dwa nabożeństwa maryjne nie
ma nabożeństwa majowego.
4. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz.
930; drugi rok przygotowania do bierzmowania w poniedziałek , 11 maja o godz. 18 00; spotkania dzieci przystępujących w tym roku do I Komunii Świętej , według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na parafialnej stronie internetowej; spotkania młodzieży
przyjmującej w tym roku sakrament bierzmowania, według ustalonego harmonogramu,
który jest dostępny na parafialnej stronie internetowej; Parafialne Koło Radia Maryja w
piątek, 15 maja o godz. 1900; zbiórka ministrantów w sobotę, 16 maja godz. 10 30; koło plastyczne w sobotę, 16 maja o godz. 1100.
5. W maju obchodzić będziemy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystości: 19 maja
(wtorek) o godz. 1700 – udzielony zostanie przez Ks. Abp. Andrzeja Dzięgę sakrament
bierzmowania; 24 maja (niedziela) o godz. 12 30 – odbędzie się rocznica I Komunii Świętej;
31 maja (niedziela) o godz. 1100 i 1230 – udzielony zostanie sakrament I Komunii Świętej.
6. Taca zbierana dzisiaj podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwestycje parafialne.
Także przed kościołem zbierane są datki na pomoc osobom pokrzywdzony w skutek trzęsienia ziemi w Nepalu. Za każdą pomoc Bóg zapłać.
7. Trwają zapisy dzieci do działającego przy parafii Przedszkola Montessori „Pod Aniołami.pl” na rok 2015/16. Od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu, można przyjść i zapoznać się z metodami pracy i wychowywania dzieci w
przedszkolu. Więcej informacji na stronie internetowej: www.podaniołami.pl lub
www.montessori.szczecin.pl
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy: „Niedzielę”, „Gościa
Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny” w którym znajduje się plansza na obrazki na nabożeństwa majowe, „Miłujcie się”, „L’osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno”.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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