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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 22.05.2016 r. - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

8.00 + Wanda, Szymon, Wiesğaw, Helena, Kazimierz 

9.30 + Wğadysğaw Sadecki (11 rocz. Ŝm.) 

11.00 W intencji Matek w Modlitwie 

12.30 Za parafian 

19.00  

Poniedziałek: 23.05.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 24.05.2016 r. 

18.00 + Joanna, Agnieszka, Wincenty, Marceli, Edward; zm. z rodz. Wo-
ronieckich 

Środa: 25.05.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 + Agnieszka, Jan Jňdrzejczak; zm. z rodziny 

Czwartek: 26.05.2016 r. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa 

8.00  

9.30 + Genowefa, Antoni 

11.30 Za parafian 

Piątek: 27.05.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Andrzej Sitarz (30 dni po pogrzebie) 

Sobota: 28.05.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 O BoŨe bğogosğawieŒstwo dla Janiny i opiekň Matki NajŜwiňtszej 
w 90 rocznicň urodzin. 

Niedziela: 29.05.2016 r.  

8.00  

9.30 + Piotr Hoğub (18 rocz. Ŝm.) 

10.30 I Komunia świňta 

12.30 I Komunia świňta 

19.00 + Wanda (25 rocz. Ŝm.); zm z rodz. Szyller i Guban 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 21/2016  

Sakrament Bierzmowania 

10.05.2016 r. 
 

 

Sakrament bierzmowania z rŃk Ks. Biskupa Henryka Wejmana 

przyjňğo 18 os·b: Biedrzycka Zuzanna, Bochnak Dominika, Filary 

Mağgorzata, Grzywacz Adrian, Hawryszk·w Klaudia, Kijek Bar-

tosz, Kopacz Anastazja, Kupidğowski Piotr, Mamysz Martyna, Mu-

rawska Nikola, Pňkalski Maksymilian, PodlasiŒska Zofia, Rak Kon-

rad, Solecki Michağ, SuchaŒski Filip, Szyller Przemysğaw, Trocho-

nowicz Oskar, Tyc Wojciech. 
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Liturgia słowa - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

 

I czytanie: (Prz 8,22-31) To m·wi mŃdroŜĺ BoŨa: Pan mnie stworzy-

ğ, swe arcydzieğo, jako poczŃtek swej mocy, od dawna, od wiek·w 

jestem stworzona, od poczŃtku, nim ziemia powstağa. Przed oceanem 

istnieĺ zaczňğam, przed Ŧr·dğami peğnymi wody; zanim g·ry zostağy 

zağoŨone, przed pag·rkami zaczňğam istnieĺ; nim ziemiň i pola uczy-

niğ - poczŃtek pyğu na ziemi. Gdy niebo umacniağ, z Nim byğam gdy 

kreŜliğ sklepienie nad bezmiarem w·d, gdy w g·rze utwierdzağ obğo-

ki, gdy Ŧr·dğa wielkiej otchğani umacniağ, gdy morzu stawiağ granice, 

by wody z brzeg·w nie wyszğy, gdy kreŜliğ fundamenty pod ziemiň. 

Ja byğam przy Nim mistrzyniŃ, rozkoszŃ Jego dzieŒ po dniu, cağy 

czas igrajŃc przed Nim, igrajŃc na okrňgu ziemi, znajdujŃc radoŜĺ 

przy synach ludzkich.  

II czytanie:  (Rz 5,1-5) DostŃpiwszy wiňc usprawiedliwienia przez 

wiarň, zachowajmy pok·j z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chry-

stusa, dziňki kt·remu uzyskaliŜmy przez wiarň dostňp do tej ğaski,  

w kt·rej trwamy i chlubimy siň nadziejŃ chwağy BoŨej. Ale nie tylko 

to, lecz chlubimy siň takŨe z ucisk·w, wiedzŃc, Ũe ucisk wyrabia wy-

trwağoŜĺ, a wytrwağoŜĺ - wypr·bowanŃ cnotň, wypr·bowana cnota 

zaŜ - nadziejň. A nadzieja zawieŜĺ nie moŨe, poniewaŨ miğoŜĺ BoŨa 

rozlana jest w sercach naszych przez Ducha świňtego, kt·ry zostağ 

nam dany.  

Ewangelia: (J 16,12-15) Jezus powiedziağ swoim uczniom: Jeszcze 

wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieŜĺ nie moŨe-

cie. Gdy zaŜ przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do cağej 

prawdy. Bo nie bňdzie m·wiğ od siebie, ale powie wszystko, cokol-

wiek usğyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszğe. On Mnie otoczy chwa-

ğŃ, poniewaŨ z mojego weŦmie i wam objawi. Wszystko, co ma  

Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziağem, Ũe z mojego weŦmie i wam 

objawi.  

Przedszkole  Montessori - zapisy cağoroczne 

tel.: 883 -065 -354;  

www.montessori.szczecin.pl  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 22.05.2016 r. 

1. We wtorek, 24 maja przypada wspomnienie NMP WspomoŨycielki Wiernych. Jest to 

r·wnieŨ, ogğoszony przez papieŨa Benedykta XVI, dzieŒ powszechnej modlitwy za prze-

Ŝladowany  KoŜci·ğ w Chinach. 

2. 26 maja obchodziĺ bňdziemy w KoŜciele UroczystoŜĺ NajŜwiňtszego Ciağa i Krwi Chry-

stusa. Msze Ŝwiňte w naszym koŜciele bňdŃ sprawowane o godz. 800, 930 i 1130. Msza Ŝwiň-

ta o godz. 1130 poğŃczona bňdzie z procesjŃ eucharystycznŃ. Ze wzglňdu na to, Ũe nie bň-

dzie Mszy Ŝw. wieczornej naboŨeŒstwo czerwcowe sprawowane bňdzie o godz. 1100. Pro-

cesja Eucharystyczna przejdzie ulicami: MiodowŃ, Kwiat·w Polskich, WiŜniowa, Mokra, 

NiebiaŒska, Chmurna. Proszň czğonk·w poszczeg·lnych grup parafialnych oraz parafian 

zamieszkujŃce wymienione ulice oraz wszystkich dobrej woli o podjňcie inicjatywy zbu-

dowania oğtarzy w miejscach: I ï skrzyŨowanie ulic WiŜniowa i Urocza - ŧywy R·Ũaniec, 

Caritas; II ï ulica Mokra na wysokoŜci ul. Junackiej - Koğo Przyjaci·ğ Radia Maryja, Rady 

parafialne; III - skrzyŨowanie ulic Mokra i Kluka ï rodziny ministrant·w i rodziny mğo-

dzieŨy przygotowujŃcej siň do bierzmowania i mğodzieŨy kt·ra w tym roku przyjňğa sakra-

ment dojrzağoŜci; IV - ulica Obğok·w na wysokoŜci garaŨ·w ï Matki w Modlitwie i rodzi-

ny dzieci pierwszokomunijnych. Podczas procesji eucharystycznej zapraszamy dzieci do 

sypania kwiatk·w. 

3. W tradycji polskiej do czwartku 26 maja obchodziĺ bňdziemy oktawň BoŨego Ciağa, 

podczas kt·rej odbywaĺ siň bňdzie procesja Eucharystyczna wok·ğ naszego koŜcioğa, kt·ra 

poğŃczona jest ze MszŃ Ŝw. wieczornŃ o godz. 1800. Zapraszamy do udziağu w liturgii okta-

wy, kt·ry jest wyrazem wiary i autentycznego przylgniňcia do Jezusa. 

4. W niedzielň 29 maja odbňdzie siň uroczystoŜĺ I Komunii świňtej. Msze Ŝw. pierwszoko-

munijne bňdŃ o godz. 1030 i 1230. Ponadto Msze Ŝw. bňdŃ sprawowane o godz.: 800, 930  

i 1900 na kt·re zapraszamy parafian. . Pierwsza spowiedŦ dla dzieci w sobotň 28 maja o 

godz. 1000. Przygotowanie i posprzŃtanie koŜcioğa i placu przykoŜcielnego r·wnieŨ w so-

botň o godz. 1900. Do pomocy zapraszamy rodzic·w dzieci pierwszokomunijnych. 

5. NaboŨeŒstwa w naszym koŜciele: NaboŨeŒstwo do Ŝwiňtego ojca Pio w poniedziağek 

przed MszŃ Ŝw. wieczornŃ; Nowenna do Matki BoŨej NieustajŃcej Pomocy w Ŝrodň przed 

MszŃ Ŝw. wieczornŃ; adoracja NajŜwiňtszego Sakramentu zakoŒczona KoronkŃ do Miğo-

sierdzia BoŨego w piŃtek od godz. 1700 do 1800; R·Ũaniec Siedmiu BoleŜci NajŜwiňtszej 

Maryi Panny w sobotň po Mszy Ŝw. wieczornej; Apel Jasnog·rski w sobotň bezpoŜrednio 

po R·ŨaŒcu Siedmiu BoleŜci NajŜwiňtszej Maryi Panny; naboŨeŒstwo majowe codziennie 

po Mszy Ŝw. wieczornej, a w niedzielň o godz. 1830. W piŃtek Litania loretaŒska odmawia-

na jest przy figurze Matki BoŨej na placu koŜcielnym. W sobotň ze wzglňdu na to, Ũe od-

prawiane sŃ juŨ dwa naboŨeŒstwa maryjne nie ma naboŨeŒstwa majowego. 

6. Spotkania formacyjne: spotkania dzieci przystňpujŃcych w tym roku do I Komunii 

świňtej, wedğug ustalonego harmonogramu, kt·ry jest dostňpny na parafialnej stronie in-

ternetowej; pierwszy rok przygotowania do sakramentu bierzmowania w poniedziağek 23 

maja, wyjŃtkowo  o godz. 1800 w domu parafialnym. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom Ũyczymy bğogosğawieŒstwa BoŨego i opieki Matki 

BoŨej NieustajŃcej Pomocy. 

Proboszcz 


