Numer: 23/2015

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 07.06.2015 r.
8.00 + Wanda, Szymon, Wiesław, Helena, Kazimierz
9.30 + Wanda; zm. z rodz. Szyller, Guban
11.00 + Marian Karchut (greg. 29)
12.30 + Zdzisława Kujawa (miesiąc po pogrzebie)
Poniedziałek: 08.06.2015 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Marian Karchut (greg. 30)
Wtorek: 09.06.2015 r.
18.00 Msza św. dziękczynna za szczęśliwe zakończenie operacji

I Komunia Święta - 31 maja 2015 r.

Środa: 10.06.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za parafian
Czwartek: 11.06.2015 r.
18.00 + Wacław Rokoszewski (30 dni po pogrzebie)
Piątek: 12.06.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 13.06.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 14.06.2015 r.
8.00
9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych
11.00 O Boże błogosławieństwo dla Gustawa z okazji 2 urodzin i o opiekę Matki Bożej nad całą rodziną
12.30 Msza św. dziękczynna z okazji 24 rocznicy ślubu Małgorzaty i
Mariusz.

www.bolesna.szczecin.pl
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Dzieci pierwszokomunijne: Adamarek Piotr, Bindaszewska Jagoda, Gryka
Jakub, Hantz Wojtek, Hantz Zosia, Keller Piotr, Kowalak Jakub, Krakowian
Michał, Kubat Justin, Nowiak Ewa, Nowiak Daria, Nowik Dominika,
Poświata Martyna, Rak Karol, Sobczak Zuzia, Sosnowski Wiktor, Sowa
Bartek, Trociuk Bartek, Wojciechowska Kasia, Żuk Karolina
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Ogłoszenia duszpasterskie - 07.06.2015 r.

Liturgia słowa – X niedziela zwykła
I czytanie (Rdz 3, 9-15) Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś?
On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem
nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś
z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą
postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł
do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł
i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty
wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał
i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń
między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono
zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.
II czytanie (2 Kor 4, 13-5, 1) Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także
nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby
w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego
wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania,
będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały
w niebie.
Ewangelia (Mk 3, 20-35) Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że
nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w Piśmie,
którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów
wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach:
Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone,
takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki
dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie
jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do
domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom
jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których
by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają
się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni
wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.
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1. W tym tygodniu rozpoczynamy przebudowę prezbiterium i instalację ogrzewania w naszym
kościele. W związku z tym Msza św. w dzień powszedni sprawowana będzie bez zmian o godz. 18 00.
A dzisiejszej niedzieli i za tydzień nie będzie Mszy św. o godz. 19 00. Pozostałe godziny odprawiana
Mszy św. w niedzielę są bez zmian.
2. W piątek, 12 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy na
Msze św. o godz. 1800. Ze względu na powyższą uroczystość nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych. W sobotę, 13 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce
Najświętszej Maryi Panny. W tradycji polskiej do czwartku 11 czerwca obchodzimy oktawę Bożego
Ciała, podczas której odbywa się procesja Eucharystyczna wokół naszego kościoła, która połączona
jest ze Mszą św. wieczorną o godz. 1800.
3. 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 ze względu na remont jest odwołana; Różaniec Siedmiu Boleści
Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które sprawowane będą codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę po Mszy św. o godz.
1230. W piątek Litania do Najświętszego Serc Pana Jezusa odmawiana jest przy krzyżu na placu
kościelnym. W sobotę ze względu na to, że po Mszy św. jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmawiamy Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny nie ma nabożeństwa czerwcowego.
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Parafialne Koło Radia Maryja, piątek 12 czerwca
o godz. 1900; zbiórka ministrantów w sobotę 13 czerwca o godz.1030; koło plastyczne w sobotę, 13
czerwca o godz. 1100; zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę, 14 czerwca po Mszy św.
o godz. 930;
5. Odwiedzin chorych z posługa sakramentalną w piątek 12 czerwca od godz. 900.
6. Dzisiejszej niedzieli przy wyjściu z kościoła, zbierane są do puszki datki na posiłki dla dzieci
i młodzieży z naszej parafii, a także na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Za tydzień w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona będzie na prace
związane z instalacją ogrzewania i przebudową prezbiterium w naszym kościele. Za pomoc dziękuję.
7. Osoby wyjeżdżające na parafialną pielgrzymkę do Matki Bożej w Fatimie i miejsc świętych
w Portugalii proszę o wpłacenie II raty w kwocie 300 euro.
8. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie w czerwcu uciekajmy się do Serca Jezusowego z prośbą
o łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Tadeusza Gorzelany. Niech spoczywa w pokoju.
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
Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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