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INTENCJE MSZALNE  

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) 

Poniedziałek: 22.05.2017 r.  

18.00 + Helena Kwiecień (2 greg) 

Wtorek: 23.05.2017 r. 

18.00 + Helena Kwiecień (3 greg) 

Środa: 24.05.2017 r. 

18.00 1) + Joanna 

2) + Helena Kwiecień (4 greg) 

Czwartek: 25.05.2017 r.  

18.00 + Helena Kwiecień (5 greg) 

Piątek: 26.05.2017 r.  

18.00 + Helena Kwiecień (6 greg) 

Sobota: 27.05.2017 r.  

18.00 + Helena Kwiecień (7 greg) 

Niedziela: 28.05.2017 r.  

8.00 + Helena Kwiecień (8 greg) 

9.30 Za parafian 

10.30 I Komunia Święta 

12.30 I Komunia Święta 

19.00 + Magdalena Kwiatkowska (12 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 21/2017  

 Święta Rita z Cascia, zakonnica .  

Należy do najbardziej popularnych świętych 

na świecie. Urodziła się około 1380 r. w ro-

dzinie ubogich górali w Rocca Porena, nie-

daleko Cascii (Umbria) jako jedyne dziecko. 

Według podania miała być dzieckiem wy-

modlonym przez pobożnych rodziców. Na 

chrzcie otrzymała imię Małgorzata (Rita jest 

jego zdrobnieniem). Na życzenie rodziców 

wyszła za mąż. Związek ten był jednak bar-

dzo nieudany. Porywczy, brutalny mąż był 

powodem wielu jej dramatów. Rita znosiła 

swój los z anielską cierpliwością. Mąż Rity 

zginął zabity w porachunkach zwaśnionych 

rodów. Rita była matką dwóch synów, z któ-

rymi miała kłopoty wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali wendety, pro-

siła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata niż mieliby stać się zabójcami. Bóg 

wysłuchał tej prośby. Obaj młodzieńcy, którzy planowali pomścić ojca, zmarli 

podczas epidemii. Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu 

augustianek, które miały swój klasztor w Cascii. Ponieważ była analfabetką, zo-

stała przyjęta do sióstr "konwersek", które były przeznaczone do codziennej po-

sługi w klasztorze. Z całą radością, z miłości dla Oblubieńca, spełniała najniższe 

posługi w klasztorze. Często w ciągu dnia i nocy całowała z miłością obrączkę 

zakonną, która symbolizowała jej mistyczne zaślubiny z Jezusem. Miała szcze-

gólne nabożeństwo do Bożej męki. Widziano ją nieraz, jak leżała krzyżem, zala-

na łzami. Kiedy pewnego dnia kaznodzieja miał kazanie o męce Pańskiej, prosiła 

gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który ranił 

Jego przenajświętszą głowę. Została wysłuchana. W czasie modlitwy poczuła 

nagle w głowie silne ukłucie. Na tym miejscu wytworzyła się bolesna rana, która 

zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15 lat, aż do śmierci. Aby jednak unik-

nąć sensacji, Rita prosiła Chrystusa, by rana była ukryta, nadal jednak sprawiając 

cierpienia. Tak się też stało. Rita odznaczała się posłuszeństwem, duchem modli-

twy i cierpliwości. Będąc prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła szczyty kon-

templacji. Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 r. w Cascii. Tam jej nienaruszone 

ciało spoczywa do dziś.  
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Liturgia słowa –  6 Niedziela Wielkanocna  

I czytanie (Dz 8,5-8.14-17) Filip przybył do miasta Samarii i głosił im 

Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponie-

waż widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wycho-

dziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowa-

nych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała  

w tym mieście. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że 

Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy 

przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo 

na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię 

Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni 

otrzymywali Ducha Świętego.  

 

II czytanie (1 P 3,15-18) Pana Chrystusa miejcie w sercach za Święte-

go i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się 

od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością  

i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczer-

niają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia 

właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem - jeżeli 

taka wola Boża - cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus 

bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedli-

wych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale 

powołany do życia Duchem.  

 

Ewangelia (J 14,15-21) Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli 

Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę 

prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze 

- Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie wi-

dzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was 

będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila,  

a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ 

Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Oj-

cu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zacho-

wuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany 

przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 21.05.2017 r.  

1. W niedzielę 28 maja odbędzie się uroczystość I Komunii Świętej. Msze 

św. pierwszokomunijne będą o godz. 1030 i 1230. Ponadto Msze św. będą 

sprawowane o godz.: 800, 930 i 1900 na które zapraszamy parafian. Pierw-

sza spowiedź dla dzieci w sobotę 27 maja o godz. 1000. Przygotowanie  

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

pomocy zapraszamy rodziców dzieci pierwszokomunijnych. 

2. 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 Najświęt-

szego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek 

od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Pan-

ny 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 jest przy 

figurze Matki Bożej na placu kościelnym. W sobotę ze względu na to, że 

odprawiane jest już nabożeństwo maryjne nie ma nabożeństwa majowego. 

3. Każdego dnia powszedniego, 10 min przed Mszą św., zapraszamy na 

modlitwę różańcową (jedna tajemnica) w intencji pokoju na świecie,  

w Polsce i w naszych rodzinach, prowadzoną przez członków Żywego 

Różańca.  

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Dzieci przygotowujące się 

do I Komunii Świętej według harmonogramu dostępnego na parafialnej 

stronie internetowej; Matki w Modlitwie w piątek 26 maja o godz. 1900; 

Koło plastyczne w sobotę 27 maja o godz. 1100. 

5. Tydzień temu w drugą niedzielę miesiąca na inwestycję parafialne ze-

brane zostało 2000 zł. Dziękuje za pomoc finansową. 

6. 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 wszel-

kie łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia 

wiecznego. 

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

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

i biuletyn parafialny „Okno”. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Boże-

go i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


