Numer: 22/2017

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 28.05.2017 r. - Wniebowstąpienie Pańskie
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.)
Poniedziałek: 29.05.2017 r.
18.00 + Helena Kwiecień (9 greg)
Wtorek: 30.05.2017 r.
18.00 + Helena Kwiecień (10 greg)
Środa: 31.05.2017 r.
18.00 + Helena Kwiecień (11 greg)
Czwartek: 01.06.2017 r.
18.00 + Helena Kwiecień (12 greg)
Piątek: 02.06.2017 r.
18.00 + Helena Kwiecień (13 greg)
Sobota: 03.06.2017 r.
18.00 + Helena Kwiecień (14 greg)
Niedziela: 04.06.2017 r. - Zesłanie Ducha Świętego
8.00 Matki w Modlitwie
9.30 + Piotr Hołub (19 rocz. śm.)
11.00 + Helena Kwiecień (15 greg)

Pierwsze nabożeństwo czerwcowe w Polsce odprawiono 1 czerwca
1857 r. w Lublinie. W 1873 r. papież bł. Pius IX zatwierdził tę modlitwę dla całego Kościoła powszechnego.
Podczas nabożeństwa czcimy w sposób szczególny Najświętsze Serce
Jezusowe. Zwyczajowo nabożeństwo czerwcowe jest odprawiane każdego dnia przez cały miesiąc czerwiec, najczęściej po Mszy świętej
wieczornej. Odbywa się ono przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, wobec którego odmawia się lub odśpiewuje Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz odmawia się Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.
Pomysł odprawiania nabożeństw czerwcowych zrodził się w połowie
dziewiętnastego stulecia we Francji. Szybko przyjął się w będącej
wówczas pod zaborami Polsce, otwartej zawsze na głęboką ludową
pobożność. Już w dwa lata po odprawieniu pierwszego nabożeństwa
w naszym kraju, papież bł. Pius IX, w roku 1859, polecił sprawowanie
tego nabożeństwa na terenie całego terytorium Polski. Warto pamiętać,
że ten błogosławiony papież był zawsze wielkim miłośnikiem naszego
kraju i obrońcą sprawy polskiej. Czternaście lat później to nabożeństwo zostało zatwierdzone dla całego Kościoła.

12.30 Rocznica I Komunii Świętej
19.00 + Jan Wójcikowski (36 rocz. śm.); + Adam, Weronika Golińscy

www.bolesna.szczecin.pl
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Liturgia słowa – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Ogłoszenia duszpasterskie - 28.05.2017 r.

I czytanie (Dz 1,1-11) Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim,

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. W środę, 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. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800. W pierwszy
piątek, odwiedzin chorych z posługa sakramentalną w piątek od godz. 900. Możliwość spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 1700 do 1745. Msze św. o godz. 1800.
W sobotę, 3 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej
Maryi Panny.
4. W niedzielę 4 czerwca o godz. 1230 – odbędzie się rocznica I Komunii Świętej.
Próby dzieci odbędą się 30 maja i 2 czerwca, tj. wtorek i piątek, o godz. 19 00
w kościele. We wtorek na próbę zapraszamy również rodziców dzieci. Możliwość
spowiedzi św. dla dzieci w piątek 2 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; Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca w sobotę po Mszy św. wieczornej; Ostanie nabożeństwa majowe dzisiaj o godz. 1830 oraz od poniedziałek do środy bezpośrednio
po Mszy św.; Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które sprawowane będą od
czwartku 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 nabożeństwo maryjne nie ma nabożeństwa czerwcowego.
6. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Matki w Modlitwie w piątek
2 czerwca o godz. 1900; Zbiórka ministrantów w sobotę, 3 czerwca o godz. 1030;
koło plastyczne w sobotę, 3 czerwca o godz. 1100; zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę, 4 czerwca po Mszy św. o godz. 930 w kościele.
7. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Niedziela ta kończy okres Wielkanocy i jest to zarazem ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię św. wielkanocną.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił
przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem
został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale
oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan
chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.
Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo
Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które
Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,
i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie
i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie
tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.
II czytanie (Ef 1,17-23) Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec
chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego
samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym
jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas
wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je,
gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach
niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego
ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
Ewangelia (Mt 28,16-20) Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę,
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
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