Numer: 20/2016

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 15.05.2016 r. - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych.
9.30 + Zofia
11.00 + Józef, Mirosław, Piotr; zm. z rodz. Mazurów, Durnasiów
12.30 O Boże błogosławieństwo dla rodziny i podróże.
19.00 + z rodz. Kardasów, Leciejów
Poniedziałek: 16.05.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Zofia, Józef Ciesielczyk; + Zofia, Jóef Litwinowicz

Pielgrzymka w Roku Miłosierdzia do Niepokalanowa, Wąwolnicy,
Kazimierza Dolnego, Nałęczowa i Warszawy
30.04-03.05.2016 r.

Wtorek: 17.05.2016 r.
18.00 + Mieczysław Szczypa (1 rocz. śm.)
Środa: 18.05.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach
zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju III Róża Żywego Różańca
Czwartek: 19.05.2016 r.
18.00 Za parafian
Piątek: 20.05.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Jerzy Paradowski (30 dni po pogrzebie)
Sobota: 21.05.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 22.05.2016 r. - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
8.00
9.30 + Władysław Sadecki (11 rocz. śm.)
11.00
12.30
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
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Ogłoszenia duszpasterskie - 15.05.2016 r.
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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1. Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dzisiejszą uroczystością kończymy w Kościele okres wielkanocny. Za tydzień, w niedzielę, przeżywać będziemy uroczystość Najświętszej Trójcy
2. We wtorek, 10 maja udzielony został, z rąk Ks. bp. Henryka Wejmana, młodzieży
w naszej parafii sakrament bierzmowania. Pragnę serdecznie podziękować młodzieży i ich
rodzinom za piękną modlitewną postawę podczas uroczystości, a także za dar dla parafii
w postaci dwóch fioletowych stuł.
3. W poniedziałek przypada uroczystość NMP Matki Kościoła, głównej patronki naszej
archidiecezji, a w czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Zapraszamy na Msze Święte w naszym kościele o godz.1800.
4. 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. 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 nabożeństwa majowego.
5. Spotkania formacyjne: spotkania dzieci przystępujących w tym roku do I Komunii
Świętej, według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na parafialnej stronie internetowej; Parafialna Rada Ekonomiczna , wtorek 17 maja o godz. 1900 w domu parafialnym; koło plastyczne w sobotę, 21 maja o godz. 1100.
6. 26 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 oraz wszystkich dobrej woli 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, Rady parafialne; III - skrzyżowanie ulic Mokra i Kluka – rodziny ministrantów i rodziny młodzieży przygotowującej się i tych, którzy w tym roku przyjęli sakrament
bierzmowania; IV - ulica Obłoków na wysokości garażów – Matki w Modlitwie i rodziny
dzieci pierwszokomunijnych.
7. W niedzielę 29 maja odbędzie się uroczystość I Komunii Świętej. Msze św. pierwszokomunijne będą o godz. 1030 i 1230. Ponadto Msze św. będą sprawowane o godz.: 800, 930
i 1900 na które zapraszamy parafian.
8. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne zebrane zostało 2060 zł. Dziękuję za udzieloną
pomoc. Pragnę także podziękować za wsparcie renowacji stacji drogi krzyżowej w naszej
kościele, które we wtorek 10 maja poświęcił ks. bp Henryk Wejman. Swoje podziękowania w sposób szczególny kieruje do osób, które przez bezpośrednią ofiarę wsparli dzieło
ratowania i przywrócenia piękna drogi krzyżowej.
9. Dzisiejszej niedzieli, na placu przed kościołem zbierane są datki do puszki na organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Dziękuję za złożone datki.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
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