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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 14.05.2017 r.  

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich pro-
wadzonych 

9.30 + Zofia 

11.00 + Zuzanna Wójcikowska (7 rocz. śm.) 

12.30 + Stefania Kuzawińska (3 rocz. śm.) 

19.00 + Irena Derkacz (27 greg) 

Poniedziałek: 15.05.2017 r.  

18.00 + Irena Derkacz (28 greg) 

Wtorek: 16.05.2017 r. 

18.00 + Irena Derkacz (29 greg) 

Środa: 17.05.2017 r. 

18.00 + Irena Derkacz (30 greg) 

Czwartek: 18.05.2017 r.  

18.00 + Mieczysław Szczypa (2 rocz. śm.) 

Piątek: 19.05.2017 r.  

18.00 + Zofia Ciesielczyk (25 rocz. śm.) 

Sobota: 20.05.2017 r.  

18.00 + Robert Ruchlick (21 rocz. śm.)i; + Zofia, Kazimierz Borowik 

Niedziela: 21.05.2017 r.  

8.00 + Lucyna Rakowska (30 dni po pogrzebie) 

9.30 + Zofia Kowalczyk; Małgorzata, Andrzej; zm. z rodz. Kisiela, 
Pietrzykowskich, Kowalczyk 

11.00 + Helena Kwiecień (1 greg) 

12.30 + Władysław Gamracy; + zmarli rodzice Andrzej, Władysława 

19.00 + Stefania Stainke (30 dni po pogrzebie) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 20/2017  

  

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli wielkiego orędownika Polski  

Wielki Sługo Boży, a nieustraszony 

Męczenniku za sprawę zjednoczenia 

Kościołów na naszej polskiej ziemi, 

Andrzeju Bobolo,  

którego Namiestnik Chrystusowy 

ozdobił aureolą Świętych,  

wejrzyj z tronu niebieskiej chwały  

na Twoją ukochaną Polskę,  

której niegdyś przepowiedziałeś 

zmartwychwstanie i zjednoczenie. 

Niech za Twą przyczyną zapanuje  

w niej zgoda wszystkich stanów,  

poszanowanie władzy,  

miłość prawdziwa Chrystusa-Króla  

i Najświętszej Panny, naszych ziem 

Królowej.  

Niech duch nauki katolickiego Kościoła  

przepoi wszystkie dziedziny naszego życia polskiego,  

życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego.  

Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszym  

Patronem, wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele,  

i niech się stanie narodom przewodniczką  

na drodze powrotnej do Boga.  

Amen.  
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Liturgia słowa –  5 Niedziela Wielkanocna  

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

przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywa-

no ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsłu-

giwali 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 posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepa-

na, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, 

Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy 

modląc się włożyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bar-

dzo 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 

święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezu-

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

gielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawie-

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

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

upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są 

przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, 

narodem świetym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali 

dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego świa-

tła. 

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 m ożemy 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 Ojca. 

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 wa-

mi, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dla-

czego 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. Ojciec, 

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.   3 

Ogłoszenia duszpasterskie - 14.05.2017 r.  

 

1. Gościmy dzisiaj w naszej wspólnocie alumnów Arcybiskupiego Wyższego 

Seminarium Duchownego w Szczecinie, którzy wraz z nami modlą się o po-

wołania kapłańskie, zakonne i misyjne.   

2. We wtorek, 16 maja, przypada święto patrona Polski, św. Andrzeja Boboli, 

kapłana i męczennika. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800. 

3. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca Pio  

w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętsze-

go 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; 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 jest 

już nabożeństwo maryjne nie będzie nabożeństwa majowego. 

4. Każdego dnia powszedniego, 10 min przed Mszą św., zapraszamy na mo-

dlitwę różańcową (jedna tajemnica) w intencji pokoju na świecie, w Polsce  

i w naszych rodzinach, prowadzoną przez członków Żywego Różańca.  

5. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Dzieci przygotowujące się do 

I Komunii Świętej według harmonogramu dostępnego na parafialnej stronie 

internetowej; Matki w Modlitwie w piątek 19 maja o godz. 1900; Koło pla-

styczne w sobotę 20 maja o godz. 1100. 

6. Dzisiejszej w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas Mszy św. 

przeznaczona jest na inwestycję parafialne -  renowację ławek. Dziękuje za 

pomoc finansową. 

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

modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie w maju za 

wstawiennictwem Maryi prośmy Jezusa Zmartwychwstałego o wszelkie łaski 

dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego. 

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik 

„Niedziela”, „Gość Niedzielny” „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano”  

i biuletyn parafialny „Okno”. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

 

Proboszcz 


