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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 20.05.2018 r.  

8.00 + Stefania Kuzawińska  

9.30  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Michała i Ewy  

11.00 + Piotr Hołub (20 rocz. śm.)  

12.30 W intencji Matek w Modlitwie  

19.00 + Stanisław Trociuk (1 greg.)  

Poniedziałek: 21.05.2018 r.  

18.00 + Stanisław Trociuk (2 greg.)  

Wtorek: 22.05.2018 r.  

18.00 + Stanisław Trociuk (3 greg.)  

Środa: 23.05.2018 r.  

18.00 + Stanisław Trociuk (4 greg.)  

Czwartek: 24.05.2018 r.   

18.00 + Stanisław Trociuk (5 greg.)  

Piątek: 25.05.2018 r.   

18.00 + Stanisław Trociuk (6 greg.)  

Sobota: 26.05.2018 r.  

18.00 + Stanisław Trociuk (7 greg.)  

Niedziela: 27.05.2018  r. 

8.00 + Stanisław Trociuk (8 greg.)  

9.30 + Magdalena Kwiatkowska (17 rocz. śm.) 

11.00 I Komunia Święta 

13.00 I Komunia Święta 

19.00 + Alfons Miłaszewczi 

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 20/2018  

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczysto-

ści Zesłania Ducha Świętego, 

zostało wprowadzone do pol-

skiego kalendarza liturgicznego 

4 maja 1971 r. przez Episkopat 

Polski - za zgodą Pawła VI. 

Dzień ten został wybrany dlate-

go, że Zesłanie Ducha Świętego 

było początkiem działalności 

Kościoła. Jak podają Dzieje 

Apostolskie, w momencie Ze-

słania Ducha Świętego w Wie-

czerniku obecni byli wszyscy 

Apostołowie, którzy "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, 

Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubieni-

ca Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystu-

sa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Ko-

ściół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towa-

rzyszy Kościołowi w świecie. Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Mat-

ce Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim 

stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawło-

wi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie 

ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. 

Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 września 1964 r., 

podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając koniecz-

ność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na doświadczenia nasze-

go Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach,  

i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi 

polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została 

włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Mat-

ki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła. W 1968 r. 

Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary,  

w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretań-

skiej nowe wezwanie: "Matko Kościoła, módl się za nami". Wniósł równocze-

śnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Litanii odmawia-

nej w Kościele Powszechnym, i aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła 

również dla całego Kościoła Powszechnego.  
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Liturgia słowa –  Uroczystość Zesłania Ducha Świetego 

I czytanie: (Dz 2,1–11) Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdo-

wali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba 

szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w któ-

rym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się roz-

dzieliły, 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 wła-

snym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, któ-

rzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy 

swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i miesz-

kańcy 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: (Ga 5, 16-25) Bracia: Postępujcie według ducha, a nie speł-

nicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a 

duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że 

nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić du-

chowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie 

uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwal-

stwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, 

niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do 

nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich 

rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Du-

cha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wier-

ność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, 

którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego na-

miętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też 

stosujmy.  

Ewangelia: (J 20,19–23) Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 

gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żyda-

mi. 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 rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec 

Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i po-

wiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, 

są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 20.05.2018 r.  

1. Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątka-

mi, to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Apostołowie, umocnieni mocą z wysoka, 

wyszli z Wieczernika, aby dawać świadectwo o zmartwychwstałym Zbawicielu. Ich misja 

wciąż trwa i jest kontynuowana w Kościele. Dzisiaj kończy się okres Wielkanocy. 

2. W poniedziałek, 21 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto 

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, a w czwartek, 24 maja, będziemy obchodzili 

święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Zapraszamy na Msze św.  

o godz. 1800. 

3. W niedzielę 27 maja odbędzie się uroczystość I Komunii Świętej. Msze św. pierwszokomu-

nijne będą o godz. 1100 i 1300 . Ponadto Msze św. będą sprawowane o godz.: 800, 930 i 1900 na 

które zapraszamy parafian. Pierwsza spowiedź dla dzieci w sobotę 26 maja o godz. 1000. 

Przygotowanie i posprzątanie kościoła i placu przykościelnego w piątek o godz. 1900. Do 

pomocy zapraszamy rodziców dzieci pierwszokomunijnych. 

4. 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 zakończona Koronką do Mi-

łosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej 

Maryi Panny w sobotę po Mszy św.; nabożeństwo majowe codziennie po Mszy św. wieczor-

nej, a w niedzielę o godz. 1830. W piątek „litania loretańska” śpiewana jest przy figurze maryj-

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

maryjne nie ma nabożeństwa majowego. 

5. Spotkania formacyjne: Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej według harmono-

gramu dostępnego na parafialnej stronie internetowej; Matki w Modlitwie w piątek, 25 maja 

po Mszy św.; Zbiórka ministrantów w sobotę 25 maja o godz. 1030; Koło plastyczne w sobotę 

26 maja o godz. 1100. 

6. 31 maj obchodzić będziemy w Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

Msze święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 800, 930 i 1130. Msza święta o godz. 

1130 połączona będzie z procesją eucharystyczną. Ze względu na to, że nie będzie Mszy św. 

wieczornej nabożeństwo majow odśpiewane będzie podczas procesji. Procesja Eucharystycz-

na 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 – Matki w Modlitwie; IV - ulica Obłoków na wysokości garażów – 

rodziny dzieci pierwszokomunijnych, ministrantów oraz młodzieży przygotowującej się do 

bierzmowania i młodzieży która w tym roku przyjęła sakrament dojrzałości. Podczas procesji 

eucharystycznej zapraszamy dzieci do sypania kwiatków. 

7. Osoby wyjeżdżające we wrześniu na parafialna pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych we 

Francji proszę o wpłatę do końca maja, drugiej transzy - 1500 zł.  

8. Ostatniej niedzieli na zakup organów kościelnych do naszego kościoła zebrane zostało 2160 

zł. Istniej cały czas możliwość wsparcia inwestycji przez ufundowania konkretnego głosu or-

ganowego. Wartość głosu to 4000 zł. Za wszelką pomoc i wsparcie dziękuję. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


