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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 26.05.2013 r.  

8.00 + Andrzej Kwiecień - 2 rocz. śm. 

9.00 + Genowefa, Antoni Dąbrowscy 

10.30 I Komunia Święta 

12.00 I Komunia Święta 

13.30 I Komunia Święta 

19.00 + Leokadia Mądraszewska (25 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 27.05.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 + Zofia Jaszczuk 

Wtorek: 28.05.2013 r. 

18.00 Za parafian 

Środa: 29.05.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 30.05.2013 r.-Boże Ciało 

8.00  

9.30  

12.00 Za parafian  

Piątek: 31.05.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 01.06.2013 r. 

18.00  

Niedziela: 02.06.2013 r. 

8.00  

9.30  

11.00  

12.30 Rocznica I Komunii Świętej 

19.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o łaski dla Natalii, Anny, Julii i Klary 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 21/2013  

BIERZMOWANIE 2013 R. 

 

Sakrament bierzmowania z rąk bpa Władysława Blina otrzymali: Ada-

miec Stanisław, Chruślińska Justyna, Cwalina Paweł, Gaweł Weroni-

ka, Gebel Agata, Goślinowski Mateusz, Gręda Monika, Jackowski Ka-

zimierz, Kania Paweł, Kamińska Karolina, Krzyś Justyna, Ligenza Ja-

goda, Madej Mikołaj, Madej Tomasz, Makarewicz Piotr, Olechnowicz 

Maciej, Rąbalski Bartosz, Reszotko Julia, Rosiak Maria, Pluta Filip, 

Szwabis Jagoda, Tarała Wiktoria, Tarnowska Anna, Woszczyńska 

Agata, Zarzycki Filip,   
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Liturgia słowa - Niedziela Trójcy Przenajświętszej 

 

I czytanie (Prz 8,22-31) To mówi mądrość Boża: Pan mnie stwo-

rzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od 

wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. 

Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; 

zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; 

nim ziemię i pola uczynił - początek pyłu na ziemi. Gdy niebo 

umacniał, z Nim byłam gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem 

wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani 

umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wy-

szły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mi-

strzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed 

Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludz-

kich.  

II czytanie (Rz 5,1-5) Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez 

wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej 

łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale 

nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk 

wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypró-

bowana cnota zaś - nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponie-

waż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 

Świętego, który został nam dany.  

Ewangelia (J 16,12-15) Jezus powiedział swoim uczniom: Jesz-

cze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść 

nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi 

was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie 

wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 

Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z 

mojego weźmie i wam objawi.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 26.05.2013 r. 

1. Nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo majowe, a później z 1 czerwca, nabożeństwo 

czerwcowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830; Nabożeństwo do 

świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończo-

na Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800. 

2. Dzisiejszej niedzieli na Mszy św. o godz. 1030, 1200 i 1330 odbędzie się uroczystość udzielenia 

sakrament I Komunii Świętej. Msze święte w tym dniu będą także sprawowane o godz. 800, 900  

i 1900. Dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami w ramach „białego tygodnia” zapraszamy  

w tygodniu na Msze św. o godz. 1800 wraz z nabożeństwem. 

3. Rocznica I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę 2 czerwca na Mszy św. o godz. 1230. 

Spowiedź święta dla dzieci w piątek 31 maja od godz. 1700 do 1800. Próba 27 maja o godz. 1900  

w kościele. 

4. 30 maja obchodzić będziemy w Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

Msze święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 800, 930 i 1200. Msza święta o godz. 1200 

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

nej nabożeństwo majowe sprawowane będzie o godz. 1130. Procesja Eucharystyczna przejdzie 

ulicami: Miodową, Kwiatów Polskich, Wiśniowa, Mokra, Niebiańska, Chmurna. Proszę człon-

ków poszczególnych grup parafialnych oraz parafian zamieszkujące wymienione ulice 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, 

Krąg Biblijny; III - skrzyżowanie ulic Mokra i Kluka – rodziny młodzieży przygotowującej się do 

bierzmowania i w tym roku bierzmowana; IV - ulica Obłoków na wysokości garażów – rodziny 

ministrantów i dzieci pierwszokomunijnych. Spotkanie organizacyjne osób chętnych do pomocy  

z liderami poszczególnych grup we wtorek 28 maja o godz. 1900 na miejscu gdzie będą ołtarze. 

Próba sypania kwiatków dla dzieci we wtorek 28 maja o godz. 1900 przy kościele. 

5. W tradycji polskiej do czwartku 30 maja obchodzimy oktawę Bożego Ciała, podczas której 

odbywa się procesja Eucharystyczna wokół naszego kościoła, która połączona jest ze Mszą św. 

wieczorną o godz. 1800. Nasz udział w liturgii oktawy jest wyrazem wiary i autentycznego przy-

lgnięcia do Jezusa. 

6. W piątek, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na 

Msze św. o godz. 1800. 

7. Za tydzień w niedzielę – 02 czerwca na Mszy św. o godz. 930 odbędzie się zmiana tajemnic 

Żywego Różańca. A na placu przykościelnym zbierane będą datki do puszki na obiady dla potrze-

bujących dzieci z naszej parafii. 

8. W ostatni wtorek, został udzielony grupie młodzieży z rąk ks. bpa Władysława Blina sakra-

ment bierzmowania. Dziękuję bierzmowanym i ich rodzinom za modlitewną postawę, a także za 

dar ołtarza dla parafii – 2000 zł, które przeznaczone są na drzwi do kościoła. Dziękuję za przygo-

towanie Kościoła do uroczystości i wsparcie finansowe Kościoła na Białorusi. Słowa wdzięczno-

ści kieruję do pani katechetki Teresy Nalepy za prowadzenie spotkań przygotowujących młodzież 

do przyjęcia sakramentu dojrzałości. 

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

Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


