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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 27.05.2012 r.  

8.00 + Wanda, Szymon, Helena, Kazimierz z rodz. Błockich 

9.30 + Janina, Adam, Mirosława Żurowscy 

11.00 I Komunia Święta 

12.30 I Komunia Święta 

19.00 + Andrzej Kwiecień (1 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 28.05.2012 r. 

18.00 + Wincenty, Leokadia, Wacław, Julia 

Wtorek: 29.05.2012 r. 

18.00 + Wanda; + z rodz. Szyller i Guban 

Środa: 30.05.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 31.05.2012 r. 

18.00 za parafian 

Piątek: 01.06.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 02.06.2012 r.  

18.00 + Adolf (31 rocz. śm.), Błażej, Franciszek, Marianna 

Niedziela: 03.06.2012 r.   

8.00 + Józef, Józefa 

9.30 + Stefania Szwabis - intencja od Żywego Różańca 

10.30 + Piotr Hołub (14 rocz. śm.) 

12.30 Rocznica I Komunii Świętej 

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmar-
twychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha 
Świętego na Maryję i Apostołów zgroma-
dzonych w Wieczerniku, wypełniając tym 
samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie 
Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę 
od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca po-
chodzi, On będzie świadczył o Mnie"  
(J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Ko-
ściół, ożywiony Duchem Świętym, rozpo-
czyna przepowiadanie radosnej nowiny  
o zbawieniu wszystkim narodom. 

Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna 
nazwa dzisiejszej uroczystości, to jedno  
z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone 
już w czasach apostolskich. Dzień ten po-

siadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy. W pierwszych 
wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. W średnio-
wieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy 
świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazy-
likach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: sym-
bol Ducha Świętego.  

Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem 
Świąt Paschalnych. Duch Święty - Nowe Życie w Chrystusie - był celem całej 
działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na 
drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało 
się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej 
dzieło Jezusa.   

Numer: 22/2012  
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Liturgia słowa - Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

I czytanie (Dz 2,1-11) Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali 

się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba 

szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym 

przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły,  

i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 

Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mó-

wić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich naro-

dów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdu-

mieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci 

wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdu-

mienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczy-

sty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei 

oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Li-

bii, 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  (1 Kor 12,3b-7.12-13) Nikt nie może powiedzieć bez pomocy 

Ducha Świętego: "Panem jest Jezus". Różne są dary łaski, lecz ten sam 

Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie 

działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszyst-

kim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Podobnie jak jedno jest 

ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż 

są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy 

bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: 

czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też 

zostali napojeni jednym Duchem.  

Ewangelia  (J 20,19-23) Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie 

przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 

przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powie-

dziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy 

Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 

tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:  

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczo-

ne, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 27.05.2012 r. 

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: ostatnie nabożeństwa majowe w dzień 

powszedni po Mszy św. wieczornej; nabożeństwo czerwcowe w dzień powszedni 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. 

2. Dzisiejszej niedzieli na Mszy św. o godz. 1030 i 1230 odbędzie się uroczystość udzielenia 

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

930 i 1900. Dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami w ramach „białego tygodnia” zapra-

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

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

1230. Spowiedź święta dla dzieci w piątek 01 czerwca od godz. 1700 do 1800. Próby 28 i 31 

maja o godz. 1900 w kościele. 

4. W poniedziałek 28 maja w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – 

głównej Patronki Archidiecezji zapraszamy na Msze św. o godz. 1800. 

5. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca – dzień, w któ-

rym modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Na Msze św. wieczorną zapra-

szamy w szczególności ministrantów wraz z rodzicami; pierwszy piątek – szczególna okazja 

do pojednania się z Bogiem w sakramencie pojednania od godz. 1700 do 1800. Odwiedziny 

chorych z posługa sakramentalną od godz. 900; pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęco-

ny Niepokalanemu Sercu Maryi. 

6. Spotkanie parafialnego zespołu „Caritas” w poniedziałek 28 maja o godz. 1900 w domu 

parafialnym. 

7. Za tydzień w niedzielę – 03 czerwca na Mszy św. o godz. 930 odbędzie się zmiana tajem-

nic Żywego Różańca. Na placu przykościelnym zbierane będą datki do puszki na obiady dla 

potrzebujących dzieci z naszej parafii oraz na KUL i WT US. 

8. 07 czerwca obchodzić będziemy w Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa. Msze święte w naszym kościele będą sprawowane według porządku niedzielne-

go. Msza święta o godz. 1230 połączona będzie z procesją eucharystyczną ulicami naszego 

osiedla. Procesja przejdzie ulicami: Miodową, Kwiatów Polskich, Wiśniowa, Mokra, Nie-

biańska, Chmurna. Proszę parafian o podjęcie inicjatywy zbudowania ołtarzy w miejscach:  

I – skrzyżowanie ulic Wiśniowa i Macierzanki; II – ulica Mokra na wysokości ul. Junackiej; 

III -  skrzyżowanie ulic Mokra i Kluka; IV – ulica Chmurna na wysokości ulicy Obłoków. 

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

Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


