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INTENCJE MSZALNE  

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 proś-
bą o łaski na dalsze lata życia i opiekę Matki Bożej nad rodziną 

19.00 Za parafian 

Poniedziałek: 09.05.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 W intencji Wojciecha o pomyślny przebieg operacji i szybki powrót do 

zdrowia. 

Wtorek: 10.05.2016 r. 

16.00 Bierzmowanie 

Środa: 11.05.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i sza-
cunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne   
- I Róża Żywego Różańca 

Czwartek: 12.05.2016 r. 

18.00 + Stefania Kuzawińska (2 rocz. śm.) 

Piątek: 13.05.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Janusz Wielebiński (miesiąc po śmierci) 

Sobota: 14.05.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafial-
nej - II Róża Żywego Różańca 

Niedziela: 15.05.2016 r. - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzo-
nych. 

9.30 + Zofia 

11.00 + Józef, Mirosław, Piotr; zm. z rodz. Mazurów, Durnasiów 

12.30 O Boże błogosławieństwo dla rodziny i  podróże. 

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 19/2016  

Wniebowstąpienie Pańskie  
Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej in-

tronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki przygoto-

wuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. Stąd wiele 

radości w tekstach liturgicznych. Jest ono też 

poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa: 

"Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie 

tak samo, jak widzieliście Go wstępującego 

do nieba" (Dz 1, 11). Chrystus powróci dla 

ostatecznego tryumfu dobra: powróci, by od-

dać swemu Ojcu wszystko, by zgromadzić 

wszystkich i wszystko w Kościele. Wniebo-

wstąpienie jest nie tylko ostatecznym i uro-

czystym wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, 

ale również zadatkiem i gwarancją wywyższe-

nia, wyniesienia do chwały natury ludzkiej. 

Nasza wiara i nadzieja chrześcijańska zostają 

dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni nie tylko do 

tego, by rozważać własną małość, słabość i ubóstwo, ale także ową przemia-

nę wspanialszą aniżeli samo dzieło stworzenia, "przemianę", której Chrystus 

w nas dokonuje wówczas, kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki łasce  

i sakramentom. Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale 

wziął ze sobą wszystkie dusze świętych z otchłani. W czasie rozłąki z ciałem 

przed swoim zmartwychwstaniem odwiedził je w otchłani i zapowiedział im 

rychłe wybawienie. Dzisiaj spełnia obietnicę i triumfalnie wprowadza je do 

nieba. Ten dzień jest więc ważnym wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkie-

go. Miejsce zbuntowanych aniołów zajmują w niebie dusze ludzkie, aby na 

końcu świata mogły wejść także do chwały ich uwielbione ciała.  

Przedszkole Montessori - zapisy całoroczne 

tel.: 883-065-354;  

www.montessori.szczecin.pl 
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Liturgia słowa - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

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 pod-

czas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać 

obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale 

wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebra-

ni: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział 

im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją wła-

dzą, 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: Mę-

żowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzię-

ty 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 chwa-

ły, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego same-

go. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest na-

dzieja 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 wszelkimi sposobami.  

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

napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię 

Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim naro-

dom, 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 błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został unie-

siony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Je-

rozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 08.05.2016 r. 
 

1. Z racji niedzieli i uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego na jutro została przenie-

siona uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Pol-

ski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o godz. 1800. 

2. We wtorek 10 maja o godz. 1600 zostanie udzielony w naszej parafii sakrament bierz-

mowania. Uroczystości przewodniczyć będzie Ks. bp Henryk Wejman, który też doko-

na obrzędu poświęcenia odnowionych stacji drogi krzyżowej. Ze względu na uroczy-

stość nie będzie tego dnia Mszy św. o godz. 1800. Nabożeństwo majowe zostanie odpra-

wione o godz. 1530.  Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

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 Naj-

świętszej 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. 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. 

4. Spotkania formacyjne: Zmiana Tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św.  

o godz. 930 w kościele; Próba przed bierzmowaniem w poniedziałek 9 maja o godz. 

1845. Obecność obowiązkowa. Po próbie zapraszamy rodziców i młodzież do przygoto-

wania świątyni i terenu przykościelnego do uroczystości; Dzieci przygotowujące się do 

I Komunii Świętej według harmonogramu dostępnego na parafialnej stronie interneto-

wej; Parafialne Koło Radia Maryja w czwartek 12 maja po Mszy św. w domu parafial-

nym; Koło plastyczne w sobotę 14 maja o godz. 1100 w domu parafialnym. 

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

Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie w Jubileuszowym Roku Miłosier-

dzia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmar-

łych o dar życia wiecznego. 

6. Polecamy do czytania prasę katolicką. Do dyspozycji mamy periodyki: „Niedziela”, 

„Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L'Osservatore Romano” 

i biuletyn parafialny „Okno”. 

7. Dzisiejszej niedzieli taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwestycje 

parafialne. Dziękuje za wsparcia finansowe. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXiqym0cDMAhWHXhQKHVTDAAoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.osservatoreromano.va%2Fpl&usg=AFQjCNFr1YqQckVoEjpfpyTg9NsTX75dzQ&bvm=bv.121099550,d.d24

