INTENCJE MSZALNE

Numer: 21/2012

Niedziela: 20.05.2012 r.
8.00 + Stefania Gawrońska-Szwabis (30 dni po pogrzebie)
9.30 + Grażyna, Jerzy Koreccy
11.00 + Paweł Zaród (18 rocz. śm.)
12.30 + Jula Maliszczak
19.00 za parafian
Poniedziałek: 21.05.2012 r.

Bierzmowanie 13.05.2012 r.

18.00
Wtorek: 22.05.2012 r.
18.00
Środa: 23.05.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 24.05.2012 r.
18.00 + Krystyna Szubarczyk (1 rocz. śm.)
Piątek: 25.05.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 26.05.2012 r.
18.00
Niedziela: 27.05.2012 r.
8.00 + Wanda, Szymon, Helena, Kazimierz z rodz. Błockich
9.30 + Janina, Adam, Mirosława Żurowscy
10.30 I Komunia Święta
12.30 I Komunia Święta
19.00 + Andrzej Kwiecień (1 rocz. śm.)

www.bolesna.szczecin.pl
4

Fot. Jerzy Rożek

Sakramentu udzielił: biskup Antonii Dziemianko,
biskup diecezji pińskiej na Białorusi.

Sakrament otrzymali: Bartoszewicz Maciej, Ćwirko Mikołaj, Dyka Martyna,
Horbacz Adrianna, Jarmoliński Maciej, Keller Katarzyna, Keller Marta,
Kityjczuk Joanna, Knopik Jakub, Majkowski Sebastian, Nerć Joanna,
Płucieniczak Pamela, Płucieniczak Wiktoria, , Pospychała Katarzyna,
Sobczak Michał, Szyller Piotr, Wróblewski Mateusz, Zieziulewicz Weronika.
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Liturgia słowa - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
I czytanie (Dz 1,1-11) Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co
Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez
Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został
wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał
się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w
tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to
rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach
uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy
uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do
nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego
stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie
tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.

II czytanie (Ef 1,17-23) Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały,
dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.
[Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja
waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i
czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie
działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i
posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką
Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym
imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko
poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi
sposobami.

Ewangelia

(Mk 16,15-20) I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki
towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami
mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z
nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli
i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę
znakami, które jej towarzyszyły.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 20.05.2012 r.
1. Zapraszamy w maju na nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo majowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830; 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. Możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św.
2. Dzisiejszej niedzieli goszczą w naszej wspólnocie parafialnej osoby należące do katolickiego ruchu Rodziny Radia Maryja. Po każdej Mszy św.,
przed wejściem do świątyni, będzie można się zapisać do parafialnego koło
Rodziny Radia Maryja. 23 maja w środę o godz. 1900 w domu parafialnym
odbędzie się spotkanie organizacyjno-formacyjne połączone z wyborami zarządu koła. Spotkanie poprzedzi Msza św. z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1800. Dziękuję członkom Rodziny Radia Maryja za
pomoc i zaangażowanie się w uruchomieni koła w naszej parafii.
3. W niedzielę 27 maja zostanie udzielony na Mszy św. o godz. 1030 i 1230
sakrament I Komunii Świętej. Msze święte w tym dniu będą także sprawowane o godz. 800, 930 i 1900. Pierwsza spowiedź święta dla dzieci w sobotę 26
maja o godz. 900. Przygotowanie kościoła i placu przykościelnego do liturgii
w piątek 25 maja, godz. 1900. Próby dla dzieci według podanego wcześniej
terminarza. Obecność dzieci na próbach w kościele obowiązkowa.
4. Tydzień temu, w niedzielę, został udzielony grupie młodzieży z rąk ks. bpa
Antoniego Dziemianko sakrament bierzmowania. Dziękuję bierzmowanym
i ich rodzinom za dar ołtarza dla parafii – głęboka patena, a także za modlitewną postawę, przygotowanie Kościoła do uroczystości i wsparcie finansowe Kościoła na Białorusi. Pani Elżbiecie Filcek dziękuję za prowadzenie spotkań przygotowujących młodzież do przyjęcia sakramentu dojrzałości.
5. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne parafii zebrane zostało 1550 zł. Za
pomoc i wsparcie dziękuję.
6. Pragniemy przypomnieć, że wierni mają prawo do powierzenia Kościołowi
konkretnych intencji, w których odprawiona jest Eucharystia. Intencja mszalna jest niepowtarzalną dla nas wierzących łaską, podarowaną nam przez Boga i działającą w przestrzeni Kościoła, przez nas tworzonego i zbudowanego
na fundamencie Chrystusa. Zachęcamy, zatem do sprawowania Eucharystii
w konkretnych nam ważnych intencjach.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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