Numer: 20/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 19.05.2013 r.
8.00 Za parafian
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 rodzinami. Intencja od „Matek w modlitwie”.

Poniedziałek: 20.05.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00

Wtorek: 21.05.2013 r.
16.00 Msza święta z sakramentem bierzmowania
18.00

Środa: 22.05.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe

Czwartek: 23.05.2013 r.
18.00 Za rodziców: + Adolf, Irena

Piątek: 24.05.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Dominiki Jasińskiej w 10 rocznicę
urodzin

Sobota: 25.05.2013 r.
18.00

Niedziela: 26.05.2013 r.
8.00 + Andrzej Kwiecień—2 rocz. śm.
9.00 + Genowefa, Antoni Dąbrowscy
10.00 I Komunia Święta
11.30 I Komunia Święta
13.30 I Komunia Święta
19.00 + Leokadia Mądraszewska (25 rocz. śm.)
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www.bolesna.szczecin.pl

MATKI W MODLITWIE
Ruch Matki w Modlitwie powstał w Anglii w 1995 r., po tym jak dwie Angielki
Veronika i jej bratowa Sandra poczuły, że
wolą Bożą jest, aby modliły się za swoje
dzieci w szczególny sposób. Na modlitwie rozeznały , że życzeniem Jezusa jest,
aby wszystkie matki powierzały swoje
dzieci Jego opiece, by zdjąć ból z matek,
a na ich dzieci zesłać błogosławieństwo.
Ruch Matki w Modlitwie skupia matki
modlące się wspólnie za swoje dzieci i wnuki. Obejmuje zasięgiem również kobiety,
które nie mają swoich dzieci. Działa obecnie w ponad 90 krajach. Oprócz katolickich
istnieją również wspólnoty prawosławne i protestanckie. Jest wiele wspaniałych
świadectw potwierdzających niezwykłą moc płynącą z modlitwy matek. Pan dotrzymuje obietnicy: „Proście, a będzie wam dane”. Ogromne błogosławieństwo rozlało
się poprzez „Matki w Modlitwie”. Wiele dzieci odnalazło wiarę, wiele znalazło pracę
i miejsce do zamieszkania, wiele dzieci wróciło do domu po długiej nieobecności.
Matki spotykają się w swoich domach raz w miesiącu w określonych i wybranych
przez siebie terminach. Obowiązuje je zasada poufności , wymagająca żeby nic
z tego, czym dzielą się na swoich spotkaniach nie było później przekazywane. Na
spotkaniach, stawiany jest na stole: krzyż- symbol naszego zbawienia, świeca – Jezus
jest Światłością Świata, Pismo Święte – Jezus jest Żywym Słowem, mały koszyk
– u stóp krzyża, przeznaczony na imiona naszych dzieci wypisywanie na małych
papierowych kartkach. Modląc się podczas spotkania, wkładamy do niego kartki
z imionami naszych dzieci, jako symbol powierzenia ich opiece Pana. Jeśli uświadomimy sobie, że oddajemy Mu nasze problemy – często jest to cudowny moment
naszego uzdrowienia.

Koordynator: pani Lucyna Pąsik. Kontakt. tel.: 600 45 45 78
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Liturgia słowa - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
I czytanie (Dz 2,1-11) Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć
z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom,
w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się
rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im
Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi
ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum,
zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego
własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas
słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici,
i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii
oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny,
i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
II czytanie (1 Kor 12,3b-7.12-13) Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus". Różne są dary łaski, lecz ten
sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są
wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Podobnie
jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie
członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest
i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali
ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
Ewangelia (J 20,19-23) Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam
gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed
Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na
nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 19.05.2013 r.
1. Nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo majowe codziennie po Mszy św. wieczornej,
a w niedzielę o godz. 1830. W sposób szczególny zapraszamy na Litanię loretańską w sobotę, która
odmawiana jest przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym; 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; Apel Jasnogórski w sobotę o godz. 2100.
2. Spotkania formacyjne: Krąg Biblijny, 23 maja (czwartek) po Mszy św. wieczornej; zbiórka ministrantów, 25 maja (sobota) o godz. 1000; kółko plastyczne, 25 maja (sobota) o godz. 1100; schola dziecięca, 25 maja (sobota) o godz. 1315; dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej wg ustalonego
terminarza umieszczonego na internetowej stronie parafialnie.
3. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony młodzieży z naszej parafii 21 maja (wtorek)
o godz. 1600. Uroczystości przewodniczyć będzie bp Władysław Blin. Przygotowanie kościoła i placu
przykościelnego do uroczystości w poniedziałek 20 maja o godz. 20 30.
4. Uroczystość I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę 26 maja na Mszach św. o godz. 10 30; 1200
i 1330. Ponadto Msze św. sprawowane będą o godz. 8 00, 900 i 1900. Spowiedź święta dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin w sobotę 25 maja o godz. 1000 w kościele. Przygotowanie kościoła i placu
przykościelnego do uroczystości w piątek 24 maja o godz. 1945.
5. 30 maja obchodzić będziemy w Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesja Eucharystyczna przejdzie ulicami: Miodową, Kwiatów Polskich, Wiśniowa, Mokra, Niebiańska,
Chmurna. Proszę członków poszczególnych grup parafialnych oraz parafian zamieszkujące wymienione ulice o podjęcie inicjatywy zbudowania ołtarzy w miejscach: I – skrzyżowanie ulic Wiśniowa i Urocza - Żywy Różaniec, Caritas; II – ulica Mokra na wysokości ul. Junackiej - Koło Przyjaciół Radia
Maryja, Krąg Biblijny; III - skrzyżowanie 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 osób chętnych do pomocy
z liderami poszczególnych grup we wtorek 28 maja o godz. 1900 na miejscu gdzie będą ołtarze.
6. Z dniem dzisiejszym mając na uwadze dobro duchowe parafian powołana zostaje do życia przy parafii Matki Bożej Bolesnej w Szczecinie wspólnota o nazwie „Matki w Modlitwie”. Ruch „Matki w Modlitwie” skupia matki modlące się wspólnie za swoje dzieci i wnuki. Obejmuje zasięgiem również kobiety, które nie mają swoich dzieci. Działa obecnie w ponad 90 krajach. Oprócz katolickich istnieją
również wspólnoty prawosławne i protestanckie. Więcej informacji na parafialnej stronie internetowej
i w obecnym numerze biuletynu parafialnego „Okno”.
7. W ostatnią niedzielę na cele inwestycyjne parafii zebrane zostało 1900 zł. Za wszelką pomoc Bóg
zapłać.
8. W tym tygodniu wspólnota parafialna pożegnała śp. Grzegorza Tomczak. Niech spoczywa
w pokoju.
9 .Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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