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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 29.05.2016 r.  

8.00 + Władysław (30 rocz. śm.) 

9.30 + Piotr Hołub (18 rocz. śm.) 

10.30 I Komunia Święta 

12.30 I Komunia Święta 

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

Poniedziałek: 30.05.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 O zdrowie i łaski dla wnuka Gustawa z prośbą o opiekę Matki 

Bożej. 

Wtorek: 31.05.2016 r. 

18.00  

Środa: 01.06.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00  

Czwartek: 02.06.2016 r.  

18.00 Za parafian 

Piątek: 03.06.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Sylwester Iber 

Sobota: 04.06.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 05.06.2016 r.  

8.00 + Czesława Apanowicz 

9.30  

11.00 O Boże błogosławieństwo dla Jarosława z okazji 50 urodzin. 

12.30 Rocznica I Komunii Świętej 

19.00 + Jan Wójcikowski; + Adam, Weronika Golińscy; zm. z rodziny 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Liturgia słowa - 9 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 wiel-

kim imieniu i o Twojej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu), gdy przyjdzie 

i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, miejscu Twego przebywa-

nia, 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 bę-

dzie 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, szczegól-

nie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posły-

szał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przy-

szedł 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.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 29.05.2016 r. 

1. Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej odbywa się uroczystość I Komunii Świętej. Msze św. 

pierwszokomunijne będą o godz. 1030 i 1230. Ponadto sprawowane będą Msze św. o godz.: 800, 930 

i 1900 na które zapraszamy parafian. Dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami w ramach 

„białego tygodnia” zapraszamy w tygodniu na Msze św. o godz. 1800 wraz z nabożeństwem. 

2. We wtorek, 31 maja, będziemy obchodzić święto Nawiedzenia NMP. Zachęcamy do udziału we 

Mszy św. o godz. 1800 i w ostatnim nabożeństwie majowym bezpośrednio po Mszy św. 

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.  

W czwartek w sposób szczególny będziemy modlić się o święte powołania do służby Bożej. Za-

praszamy na Msze św. o godz. 1800. W tradycji polskiej do czwartku 2 czerwca trwamy w oktawie 

Bożego Ciała, podczas której odbywa się procesja Eucharystyczna wokół naszego kościoła, która 

połączona jest ze Mszą św. wieczorną o godz. 1800.W pierwszy piątek, 3 czerwca, przypada uro-

czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Uświęce-

nie Kapłanów. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800. Odwiedzin chorych z posługa sakramental-

ną w piątek od godz. 900. Możliwość spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 1700 do 1745. Ze 

względu na powyższą uroczystość nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

W sobotę, 4 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. 

4. W niedzielę 5 czerwca o godz. 1230 – odbędzie się rocznica I Komunii Świętej. Próby dzieci 

odbędą się 31 maja i 3 czerwca, tj. wtorek i piątek, o godz. 1900 w kościele. We wtorek na próbę 

zapraszamy również rodziców dzieci. Możliwość spowiedzi św. dla dzieci w piątek 3 czerwca od 

godz. 1700 do 1745. 

5. Nabożeństwa w naszym kościele: 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; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po 

Mszy św. wieczornej; Ostanie nabożeństwa majowe dzisiaj o godz. 1830 oraz w poniedziałek  

i wtorek bezpośrednio po Mszy św.; Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które sprawowane 

będą od środy codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W piątek Litania do 

Najświętszego Serc Pana Jezusa odmawiana będzie przy krzyżu na placu kościelnym. W sobotę ze 

względu na to, że po Mszy św. jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmawiamy Róża-

niec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny nie ma nabożeństwa czerwcowego. 

6. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: I rok przygotowania do bierzmowania w środę 1 

czerwca o godz. 1830; koło plastyczne w sobotę, 4 czerwca o godz. 1100; wyjazd ministrantów na 

rowerach na Dzień Otwartej Bramy do szczecińskiego seminarium w sobotę 4 czerwca o godz. 930 

spod domu parafialnego; zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę, 5 czerwca po Mszy św.  

o godz. 930 w kościele. 

7. Dziękuję wszystkim parafianom za wspólną modlitwę i za udział w procesji Eucharystycznej  

w Uroczystość Bożego Ciała. Szczególne podziękowania kieruję w kierunku osób, które zaanga-

żowały 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 uświet-

nienie uroczystości. Pragnę wyrazić swoje podziękowanie oraz wyrazy szacunku i wdzięczności 

osobom, które podjęły dzieło budowy ołtarzy na ulicach naszego osiedla. 

8. Ktoś, kto prosi o odprawienie Eucharystii w godziwej intencji, włącza dzięki Bożej łasce kon-

kretne osoby czy wydarzenia w dzieło zbawcze Chrystusa. Intencja mszalna – jest zatem niepo-

wtarzalną dla nas wierzących – łaską, podarowaną nam przez Boga. Korzystajmy z tej łaski Inten-

cje mszalne można zamawiać w zakrystii po Mszy świętej lub w biurze parafialnym w środę, od 

godz. 1900 do 2000 

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

Nieustającej Pomocy.                                                  Proboszcz 


