
4  

INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 18.05.2014 r. 

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowa-
dzonych 

9.30 + Paweł Zaród (20 rocz. śm.) 

11.00 + Stefania, Anna, Antoni, Feliks, Franciszek, Leonard, Lucyna, Jan, 
Stanisław. 

12.30 + Helena, Szczepan Białas 

19.00 + Antoni, Alicja 

Poniedziałek: 19.05.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 20.05.2014 r. 

18.00  

Środa: 21.05.2014  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00  

Czwartek: 22.05.2014 r.  

18.00  

Piątek: 23.05.2014 r.  - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 24.05.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 25.05.2014 r.  

8.00 + z rodz. Błockich, Sulikowskich, Matyśniak 

9.30 + Andrzej, Magdalena, Stanisława, Józef 

11.00 I Komunia Święta 

12.30 I Komunia Święta 

19.00 + Andrzej Kwiecień (3 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 20/2014  

 PARAFIALNE DZIĘKCZYNIENIE ZA KANONIZACJĘ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

 W piętnastą rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny, serdecznie zaprasza-

my do udziału w pielgrzymce dziękczynnej do Jasnej Góry i Lichenia  

w dniach 06.06.2014 r. - 08.06.2014 r. 

Program: 

06.06.2014 r. - piątek 

godz. 12.00 - wyjazd z parkingu przy kościele; 

godz. 20.00 - zakwaterowanie w Halach św. Józefa na Jasne Górze; 

godz. 21.00 - Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej; 

godz. 22.00 - nocleg. 

07.06.2014 r. - sobota 

godz. 9.30 – „Święty Jan Paweł II” – program słowno - muzyczny; 

godz. 10.00 – powitanie pielgrzymów; słowo Krajowego Moderatora; świadectwo różańcowe; 

godz. 11.00 – Różaniec; 

godz. 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Józefa Zawitkowskiego; akt osobistego 

zawierzenia się Matce Bożej (przywieźmy ze sobą różańce otrzymane od Jana Pawła II); 

godz. 15.00 - wyjazd do Lichenia i nocleg w Domu pielgrzyma BETANIA. 

08.06.2014 r. - niedziela 

godz. 10.00 - Msza św. koncelebrowana w bazylice licheńskiej. Po Mszy św. zwiedzania bazyli-

ki i kaplicy pamięci; 

godz. 11.30 - droga krzyżowa po Golgocie; 

godz. 13.00 - zakupy pamiątek i nawiedzenie cudownego źródełka; 

godz. 14,00 - las grąbliński - miejsce objawienia i cudowny kamień; 

godz. 15,00 - wyjazd go Szczecina, powrót ok. godz. 22.00. 

 

Koszt 200 zł: obejmuje autokar, ubezpieczenia i dwa noclegi. 

Wyżywienie we własnym zakresie. 



2  

Liturgia słowa –  V Niedziela Wielkanocna 

I czytanie (Dz 6,1-7) Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać prze-

ciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich 

wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali 

stoły - powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem, 

bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i 

mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłu-

dze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża 

pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i 

Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się wło-

żyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów 

w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.  

II czytanie (1 P 2,4-9) Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzu-

conym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, 

niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić świę-

te kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa 

Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgiel-

ny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedzio-

ny. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten 

kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - i kamieniem upad-

ku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przezna-

czeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem 

świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi 

Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła  

Ewangelia (J 14,1-12) Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we 

Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to 

bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i 

przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy 

byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego To-

masz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowie-

dział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 

inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Oj-

ca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż 

nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z 

wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. 

Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, 

a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Oj-

ciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem 

w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na 

same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie 

także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych 

uczyni, bo Ja idę do Ojca. 
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Ogłoszenia duszpasterskie - 18.05.2014 r.  

1. Dzisiejszej niedzieli w naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy niedzielę powoła-

niową. Serdecznie witamy wśród nas alumna Arcybiskupiego Wyższego Seminarium 

Duchownego. 

2. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedzia-

łek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w śro-

dę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koron-

ką 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 so-

botę bezpośrednio po Różańcu Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny; nabożeń-

stwo majowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W piątek 

Litania loretańska odmawiana jest przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym. W 

sobotę ze względu na to, że odprawiane są już dwa nabożeństwa maryjne nie ma nabo-

żeństwa majowego. Tego dnia zachęcamy do prywatnej modlitwy Litanią loretańską. 

3. Spotkania formacyjne: Trzeci rok przygotowania do sakramentu bierzmowania: 

poniedziałek 19 maja, środa 21 maja i piątek 23 maja o godz. 2000 w kościele; Zbiórka 

ministrantów, sobota 24 maja, godz. 1030; Koło plastyczne, sobota 24 maja, godz. 1100; 

Schola muzyczna, sobota 24 maja, godz. 1400; Próby dzieci przygotowujących się do I 

Komunii świętej, według ustalonego harmonogramu. 

4. W piętnastą rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny, serdecznie zapra-

szamy do udziału w pielgrzymce do Jasnej Góry i Lichenia w dniach 06.06.2014 r. - 

08.06.2014 r. Wyjazd z Osowa w piątek o godz. 13.00 i powrót w niedzielę nocą. 

Koszt noclegu na Jasnej Górze i w Licheniu, przejazd oraz ubezpieczenie 200 zł. Pod-

czas pielgrzymki będziemy rozważać nauczanie św. Jana Pawła II. Są jeszcze wolne 

miejsca, zapisy w zakrystii.  

5. Uroczystość I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę 25 maja na Mszach św. o 

godz. 1100 i 1230. Ponadto Msze św. sprawowane będą o godz. 800, 930 i 1900. Spowiedź 

święta dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin w sobotę 24 maja o godz. 1000 w 

kościele. Przygotowanie kościoła i placu przykościelnego do uroczystości w piątek 23 

maja o godz. 1945. Ponadto ojców dzieci pierwszokomunijnych zapraszam we wtorek 

20 maja o godz. 2000 do pomocy w wyniesieniu ławek i przygotowaniu kościoła do 

mechanicznego czyszczenia posadzki. 

6. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony młodzieży z naszej parafii 27 maja 

(wtorek) o godz. 1800. Uroczystości przewodniczyć będzie Ks. abp Andrzej Dzięga 

Metropolita Szczecińsko-Kamieński. 

7. Ostatniej niedzieli podczas kolekty mszalnej, na cele inwestycyjne parafii, zebrane 

zostało 2200 zł. Za każdy dar serca Bóg zapłać. 

8. W tym tygodniu wspólnota parafialna pożegnała śp. Stefanię Kuzawińską. Niech 

spoczywa w pokoju. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

         Proboszcz 

          


