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INTENCJE MSZALNE  

 

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 Bo-
że dla Natalii i jej córki oraz całej rodziny. Z podzięko-
waniem za szczęśliwe rozwiązanie  

12.30 + Czesława, Stanisław, Jadwiga, Andrzej  

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

Poniedziałek: 14.05.2018 r.  

18.00 O zdrowie i szczęśliwy przebieg operacj  

Wtorek: 15.05.2018 r.  

18.00  

Środa: 16.05.2018 r.  

18.00 + z rodz. Błockich, Sulikowskich, Matyśniak  

Czwartek: 17.05.2018 r.   

18.00 + Mieczysław Szczypa, zm. z rodz. Szczypa, Gudelscy,  

Piątek: 18.05.2018 r.   

18.00 + Zofia (w dniu imienin)  

Sobota: 19.05.2018 r.  

18.00 + Paweł Zaród (24 rocz. śm.)  

Niedziela: 20.05.2018  r. 

8.00 + Stefania Kuzawińska  

9.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Michała i Ewy  

11.00 + Piotr (20 rocz. śm.)  

12.30 W intencji Matek w Modlitwie  

19.00 + Stanisław Trociuk (1 greg.)  

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 19/2018  

 Bierzmowanie  

Szczecin Osów - 04 maja 2018 r. 

 
Sakrament bierzmowania z rąk Ks. Abp. Andrzeja Dzięgi przyjęli: Ba-

kun Maksymilian, Czarnik Marcin, Dąbrzalska Patrycja, Kaszubowska 

Natalia, Lapis Magda, Lewandowska Adrianna, Maćkowiak Anna, Po-

spychała Radosław, Senejko Piotr, Skrzypczak Ada, Soroka Barbara, 

Wacińska Wiktoria, Waciński Dawid, Zakrzewski Mateusz, Żabicka 

Karolina Izabela 
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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 dał polecenia apo-

stołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, 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 wspólnego posiłku przy-

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 zebrani: "Panie, czy w tym czasie 

przywrócisz królestwo Izraela?" Odpowiedział im: "Nie wasza to rzecz znać cza-

sy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, 

otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem 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 jeszcze wpatrywali się w Niego, jak 

wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rze-

kli: "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 4, 1-13) Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście po-

stępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą po-

korą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie 

zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden 

Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. 

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, 

który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu 

zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi 

Pismo: "Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom da-

ry". Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych 

części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie nie-

biosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych pro-

rokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przyspo-

sobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż 

dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do 

człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.  

Ewangelia: (Mk 16, 15-20) Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: 

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i 

przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś 

znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzu-

cać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego 

wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdro-

wie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 

Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i 

potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.   3 

Ogłoszenia duszpasterskie - 13.05.2018 r.  

1. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio w 

poniedziałek przed Mszą św.; Nowennę do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed 

Mszą św.; Adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Miło-

sierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Bo-

leści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św.;  nabożeństwo 

majowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 18-
30. W piątek „litania loretańska” śpiewana jest przy figurze maryjnej na 

placu przykościelnym. W sobotę ze względu na to, że odprawiane jest 

już nabożeństwo maryjne nie będzie nabożeństwa majowego. 

2. Spotkania formacyjne: Dzieci przygotowujące się do I Komunii 

Świętej według harmonogramu dostępnego na parafialnej stronie inter-

netowej; II rok przygotowania do bierzmowania w poniedziałek 14 

maja o godz. 1830; Matki w Modlitwie w piątek, 18 maja po Mszy św.; 

Zbiórka ministrantów w sobotę 19 maja o godz. 1030; Koło plastyczne 

w sobotę 19 maja o godz. 1100. 

3. 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 wiecznego. 

4. Osoby wyjeżdżające we wrześniu na parafialna pielgrzymkę do 

sanktuariów maryjnych we Francji proszę o wpłatę do końca maja, 

drugiej transzy - 1500 zł.  

5. Taca zbierana dzisiaj podczas Mszy św. przeznaczona jest na zakup 

organów kościelnych do naszego kościoła. Istniej możliwość wsparcia 

inwestycji przez ufundowania konkretnego głosu organowego. War-

tość głosu to 4000 zł. Za wszelką pomoc i wsparcie dziękuję. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy perio-

dyki: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’Osservatore 

Romano” i biuletyn parafialny „Okno”. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa 

Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Proboszcz 


