Numer: 23/2013

INTENCJE MSZALNE
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.
Poniedziałek: 10.06.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 Za parafian

I Komunia Święta - 26.05.2013 r.

Wtorek: 11.06.2013 r.
18.00
Środa: 12.06.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 13.06.2013 r.
18.00

Piątek: 14.06.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 15.06.2013 r.
18.00 + Kazimierz (30 dni po pogrzebie)
Niedziela: 16.06.2013 r.
8.00
9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam
11.00 + Grzegorz Tomczak (30 dni po pogrzebie)
12.30 O błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i Marka w 20 rocznicę
ślubu i łaski dla całej rodziny.
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
4

1

Liturgia słowa - X niedziela zwykła
I czytanie (1 Krl 17,17-24) Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety,
będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że
przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: Czego ty, mężu Boży,
chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: Daj mi twego syna! Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam
mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem wzywając Pana, rzekł: O Panie,
Boże mój! Czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana rzekł: O Panie, Boże mój! Błagam cię, niech dusza
tego dziecka wróci do niego! Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza
dziecka powróciła do niego, a ono ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł
z górnej izby tego domu, i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: Patrz,
syn twój żyje! A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: Teraz już wiem, że
naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą.
II czytanie (Ga 1,11-19) Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze
mnie Ewangelią nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie
nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm,
jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników
z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu
tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie
jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we
mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała
i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku.
Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego /tylko/ piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy
należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.
Ewangelia (Łk 7,11-17) Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain;
a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej,
właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej:
Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał
go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść
o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 09.06.2013 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; Możliwość spowiedzi
w dzień powszedni – pół godziny przed Mszą św.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Koło Przyjaciół Radia Maryja, 12 czerwca (środa) o godz. 1900; Krąg Biblijny, 13 czerwca
(czwartek) po Mszy św. wieczornej w domu parafialnym; młodzież przygotowująca się do bierzmowania – I klasa gimnazjum - odwołane; kółko
plastyczne, 15 czerwca (sobota) o godz. 1100; schola dziecięca, 15 czerwca (sobota) o godz. 1315; ministranci, wyjazd na rowerach na dzień otwartej bramy do szczecińskiego seminarium, 15 czerwca (sobota) o godz. 900.
3. Ofiary składane podczas dzisiejszej Mszy św. przeznaczone są na inwestycje parafialne. Dzisiaj po Mszy św. na placu przykościelnym zbierane będą datki do puszki na KUL i WT US. Za wszelka pomoc Bóg zapłać.
4. Osoby biorące udział w parafialnej pielgrzymce do Grecji prosimy
o dokonanie do końca czerwca wpłaty III raty - 250 euro na osobę.
5. Ktoś, kto prosi o odprawienie Eucharystii w godziwej intencji, włącza
dzięki Bożej łasce konkretne osoby czy wydarzenia w dzieło zbawcze
Chrystusa. Intencja mszalna – jest zatem niepowtarzalną dla nas wierzących – łaską, podarowaną nam przez Boga. Korzystajmy z tej łaski działającej w przestrzeni Kościoła, przez nas tworzonego i zbudowanego na
fundamencie Chrystusa, który „czyni wszystko nowym”. Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii po Mszy świętej lub w biurze parafialnym w środę, od godz. 1900 do 2000.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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