Numer: 22/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 02.06.2013 r.
8.00
9.30 Za parafian
11.00 O błogosławieństwo Boże dla Moniki i Adama z okazji 40-tej rocznicy
ślubu oraz z prośbą o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy nad cała
ich rodziną.
12.30 Rocznica I Komunii Świętej
19.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o łaski dla Natalii, Anny, Julii i Klary

Poniedziałek: 03.06.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 + Grzegorz Tomczak (od kuzyna Włodka Tyrakowskiego z rodziną)

Kult Najświętszego Serca Pana
Jezusa

Wtorek: 04.06.2013 r.
18.00 O rozwój kultu do Serca Jezusowego w naszej parafii - I Róża Żywego
Różańca.

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque
dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli
Jego Serca:

Środa: 05.06.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe

Czwartek: 06.06.2013 r.
18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne naszej parafii - III Róża Żywego Różańca.

Piątek: 07.06.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.– II Róża Żywego Różańca

Sobota: 08.06.2013 r.
18.00

Niedziela: 09.06.2013 r.
8.00 + Tadeusz
9.30 W intencji Elżbiety i Waldemara z okazji 30 rocznicy ślubu z prośbą o
błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia i dary Ducha Świętego dla
całej rodziny.
11.00 O błogosławieństwo Boże dla Adama i Magdy w 1 rocznicę związku
małżeńskiego.
12.30 O błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty i Mariusza w 22 rocznicę ślubu
i łaski dla całej rodziny.
19.00 + Kazimiera, Anin, Halina, Wiesław, Julia.
4

www.bolesna.szczecin.pl

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
Dam im łaski, potrzebne w ich stanie;
2.
Ustalę pokój w ich rodzinach;
3.
Będę ich pocieszał w utrapieniach;
4.
Będę ich pewną ucieczką w życiu, a
szczególnie w godzinę śmierci;
5.
Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach;
Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia;
Dusze oziębłe staną się gorliwymi;
Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości;
Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie
czczony;
Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje
wypisane w Sercu moim;
Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych;
W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim,
którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć
miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli
łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.
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Liturgia słowa - IX Niedziela Zwykła
I czytanie (1 Krl 8,41-43) Po poświęceniu świątyni Salomon tak się modlił:
„Cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe imię (bo będzie słychać o Twoim wielkim
imieniu i o Twojej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu), gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać.
Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię dla nabrania bojaźni przed
Tobą za przykładem Twego ludu, Izraela. Niech też wiedzą, że Twoje imię
zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem”.
II czytanie (Ga 1,1-2.6-10) Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy
zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są przy mnie, do Kościołów Galacji:
Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie od tego, który was łaską Chrystusa powołał, przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma; są
tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić
Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił
wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty!
Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty!
A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom
staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.
Ewangelia (Łk 7,1-10) Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się
przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie
przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o
Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i
uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest,
żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował
nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: „Panie, nie trudź się, bo nie
jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się
za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: »Idź« – a idzie; drugiemu: »Chodź« – a przychodzi; a mojemu słudze:
»Zrób to« – a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.
2

Ogłoszenia duszpasterskie - 02.06.2013 r.
1. Nabożeństwa w naszym kościele: 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 Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800.
2. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 9 30; Krąg
Biblijny, 6 czerwca (czwartek) po Mszy św. wieczornej w domu parafialnym; kółko plastyczne, 8
czerwca (sobota) o godz. 1100; schola dziecięca, 8 czerwca (sobota) o godz. 1315.
3. Dzisiejszej niedzieli na Mszy św. o godz. 1230 odbędzie się Rocznica I Komunii Świętej.
4. Benedykt XVI zaplanował w kalendarzu Roku Wiary godzinę adoracji na całym świecie o tej samej
porze. Papież Franciszek potwierdza te plany i zaprasza do tego, byśmy dzisiaj, 2 czerwca o godz. 17 00
rzymskiego czasu zjednoczyli się na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy do
kościoła na godziną globalną adorację zakończoną Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5. W tradycji polskiej do czwartku 06 czerwca 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 przylgnięcia do Jezusa.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek modlić się będziemy o
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii. Na Msze św. wieczorną w sposób szczególny zapraszamy ministrantów wraz z rodzinami, a później po Eucharystii zapraszamy na wspólne spotkanie do domu parafialnego. Możliwość spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele od
godziny 1700 do 1800. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek od godz. 900.
7. W piątek, 7 czerwca, przypada również święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy na
Msze św. o godz. 1800. Ze względu na przypadającą uroczystość nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych. W sobotę, 8 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
8. Dzisiaj po Mszy św. na placu przykościelnym zbierane będą datki do puszki na obiady dla potrzebujących dzieci z naszej parafii, a także na rzecz budowy Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. Za
tydzień ofiary składane podczas Mszy św. przeznaczone będą na inwestycje parafialne. Za wszelka
pomoc Bóg zapłać.
9. Ostatniej niedziel został udzielony grupie dzieci sakrament I Komunii Świętej. Dziękuję dzieciom i
ich rodzinom za modlitewną postawę, a także za dar ołtarza dla parafii – 2550 zł, które przeznaczone są
na drzwi do kościoła. Słowa wdzięczności kieruję do pani katechetki Teresy Nalepy za prowadzenie
spotkań przygotowujących dzieci do przyjęcia sakramentu Komunii Świętej.
10. Dziękuję wszystkim parafianom za wspólną modlitwę i za udział w procesji Eucharystycznej w
Uroczystość Bożego Ciała. Szczególne podziękowania kieruję w kierunku osób, które zaangażowały
się w przygotowanie i sam przebieg procesji: dzieciom sypiącym kwiatki; ministrantom; panom niosącym baldachim i prowadzącym księdza z Najświętszym Sakramentem; panu, który dostarczył brzózki;
pani organistce i katechetce oraz wszystkim tym, którzy mieli wkład w uświetnienie uroczystości. Pragnę wyrazić swoje podziękowanie oraz wyrazy szacunku i wdzięczności osobom, które podjęły dzieło
budowy ołtarzy na ulicach naszego osiedla.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nie3
ustającej Pomocy.

