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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 05.06.2016 r.  

8.00 + Czesğawa Apanowicz 

9.30 Za parafian 

11.00 O BoŨe bğogosğawieŒstwo dla Jarosğawa z okazji 50 urodzin. 

12.30 Rocznica I Komunii świňtej 

19.00 + Jan W·jcikowski; + Adam, Weronika GoliŒscy; zm. z rodziny 

Poniedziağek: 06.06.2016 r. - NaboŨeŒstwo do Ŝw. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 07.06.2016 r. 

18.00  

środa: 08.06.2016 r. - Nowenna do MB NieustajŃcej Pomocy 

18.00  

Czwartek: 09.06.2016 r.  

18.00  

PiŃtek: 10.06.2016 r. - Koronka do Miğosierdzia BoŨego 

18.00  

Sobota: 11.06.2016 r. - R·Ũaniec Siedmiu BoleŜci NMP 

18.00  

Niedziela: 12.06.2016 r.  

8.00  

9.30  

11.00  

12.30 Msza Ŝw. dziňkczynna z okazji 25 rocz. Ŝlubu Mağgorzaty i Ma-
riusza z proŜbŃ o bğogosğawieŒstwo BoŨe na dalsze wsp·lne lata 
Ũycia. 

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 23/2016  

św. Stanisğaw PapczyŒski MIC 

Kanonizacja 05.06.2016 r. Watykan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM 

Ŝw. Stanisğawa PapczyŒskiego 

 

Panie nasz i BoŨe, przez wzglŃd na Sğugň Twego Ŝw. Stanisğawa, kt·ry 

ufajŃc w pomoc Twojej OpatrznoŜci, mimo wielu przeszk·d, wiernie 

podŃŨağ Ŝladami Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanie Poczňtej Matki, 

Maryi, uŨycz nam tň ğaskň, byŜmy odznaczali siň niezachwianŃ ufno-

ŜciŃ w TwŃ wszechmoc, dobroĺ i wiernoŜĺ, zwğaszcza, gdy prowadzisz 

nas ciernistŃ drogŃ ku wspaniağym obietnicom swej miğoŜci.  

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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Liturgia sğowa - 10 niedziela zwykğa 

I czytanie: (1 Krl 17,17-24) Po tych wydarzeniach zachorowağ syn tej kobiety, 

bňdŃcej gğowŃ rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo siň wzmogğa, Ũe 

przestağ oddychaĺ. W·wczas powiedziağa ona Eliaszowi: Czego ty, mňŨu BoŨy, 

chcesz ode mnie? Czy po to przyszedğeŜ do mnie, aby mi przypomnieĺ mojŃ 

winň i przyprawiĺ o Ŝmierĺ mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedziağ: Daj mi 

twego syna! Nastňpnie, wziŃwszy go z jej ğona, zani·sğ go do g·rnej izby, gdzie 

sam mieszkağ, i poğoŨyğ go na swoim ğ·Ũku. Potem wzywajŃc Pana, rzekğ:  

O Panie, BoŨe m·j! Czy nawet na wdowň, u kt·rej zamieszkağem, sprowadzasz 

nieszczňŜcie, dopuszczajŃc Ŝmierĺ jej syna? P·Ŧniej trzykrotnie rozciŃgnŃğ siň 

nad dzieckiem i zn·w wzywajŃc Pana rzekğ: O Panie, BoŨe m·j! Bğagam ciň, 

niech dusza tego dziecka wr·ci do niego! Pan zaŜ wysğuchağ woğania Eliasza, 

gdyŨ dusza dziecka powr·ciğa do niego, a ono oŨyğo. W·wczas Eliasz wziŃğ 

dziecko i zni·sğ z g·rnej izby tego domu, i zaraz oddağ je matce. Nastňpnie 

Eliasz rzekğ: Patrz, syn tw·j Ũyje! A wtedy ta kobieta powiedziağa do Eliasza: 

Teraz juŨ wiem, Ũe naprawdň jesteŜ mňŨem BoŨym i sğowo PaŒskie w twoich 

ustach jest prawdŃ.  

II czytanie:  (Ga 1,11-19) OŜwiadczam wiňc wam, bracia, Ũe gğoszona przeze 

mnie EwangeliŃ nie jest wymysğem ludzkim. Nie otrzymağem jej bowiem ani 

nie nauczyğem siň od jakiegoŜ czğowieka, lecz objawiğ mi jŃ Jezus Chrystus. 

SğyszeliŜcie przecieŨ o moim postňpowaniu ongiŜ, gdy jeszcze wyznawağem 

judaizm, jak z niezwykğŃ gorliwoŜciŃ zwalczağem KoŜci·ğ BoŨy i usiğowağem go 

zniszczyĺ, jak w ŨarliwoŜci o judaizm przewyŨszağem wielu moich r·wieŜnik·w 

z mego narodu, jak byğem szczeg·lnie wielkim zapaleŒcem w zachowywaniu 

tradycji moich przodk·w. Gdy jednak spodobağo siň Temu, kt·ry wybrağ mnie 

jeszcze w ğonie matki mojej i powoğağ ğaskŃ swojŃ, aby objawiĺ Syna swego we 

mnie, bym Ewangeliň o Nim gğosiğ poganom, natychmiast, nie radzŃc siň ciağa  

i krwi ani nie udajŃc siň do Jerozolimy, do tych, kt·rzy apostoğami stali siň pier-

wej niŨ ja, skierowağem siň do Arabii, a p·Ŧniej znowu wr·ciğem do Damaszku. 

Nastňpnie, trzy lata p·Ŧniej, udağem siň do Jerozolimy dla zapoznania siň z Ke-

fasem, zatrzymujŃc siň u niego /tylko/ piňtnaŜcie dni. SpoŜr·d zaŜ innych, kt·-

rzy naleŨŃ do grona Apostoğ·w, widziağem jedynie Jakuba, brata PaŒskiego.  

Ewangelia: (Ğk 7,11-17) Jezus udağ siň do pewnego miasta, zwanego Nain;  

a szli z Nim Jego uczniowie i tğum wielki. Gdy zbliŨyğ siň do bramy miejskiej, 

wğaŜnie wynoszono umarğego - jedynego syna matki, a ta byğa wdowŃ. Towa-

rzyszyğ jej spory tğum z miasta. Na jej widok Pan uŨaliğ siň nad niŃ i rzekğ do 

niej: Nie pğacz! Potem przystŃpiğ, dotknŃğ siň mar - a ci, kt·rzy je nieŜli, stanňli - 

i rzekğ: MğodzieŒcze, tobie m·wiň wstaŒ! Zmarğy usiadğ i zaczŃğ m·wiĺ; i oddağ 

go jego matce. A wszystkich ogarnŃğ strach; wielbili Boga i m·wili: Wielki pro-

rok powstağ wŜr·d nas, i B·g ğaskawie nawiedziğ lud sw·j. I rozeszğa siň ta 

wieŜĺ o Nim po cağej Judei i po cağej okolicznej krainie.  
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Ogğoszenia duszpasterskie - 05.06.2016 r. 

1. Dzisiejsza niedziela w naszej OjczyŦnie obchodzona jest jako DzieŒ Dziňkczynie-

nia. Podziňkujmy Panu Bogu za Jego niepojňtŃ i nieskoŒczonŃ miğoŜĺ, za dar Jego 

wcielenia i odkupienia. W to dziňkczynienie wğŃczajmy sprawy osobiste, dotyczŃce 

naszej parafialnej wsp·lnoty, ale i cağego narodu. Temu dniowi towarzyszy r·wnieŨ 

zbi·rka pieniňŨna na ŜwiŃtyniň OpatrznoŜci BoŨej na warszawskich Polach Wilanow-

skich. Za kaŨdy dar serca skğadamy serdeczne ĂB·g zapğaĺò. 

2. NaboŨeŒstwa w naszym koŜciele: NaboŨeŒstwo do Ŝwiňtego ojca Pio w poniedzia-

ğek przed MszŃ Ŝw. wieczornŃ; Nowenna do Matki BoŨej NieustajŃcej Pomocy  

w Ŝrodň przed MszŃ Ŝw. wieczornŃ; adoracja NajŜwiňtszego Sakramentu zakoŒczona 

KoronkŃ do Miğosierdzia BoŨego w piŃtek od godz. 1700 do 1800; R·Ũaniec Siedmiu 

BoleŜci NajŜwiňtszej Maryi Panny w sobotň po Mszy Ŝw. wieczornej; naboŨeŒstwa 

czerwcowe od poniedziağku do piŃtku po Mszy Ŝw. wieczornej, a w niedzielň o godz. 

1830. W piŃtek Litania do NajŜwiňtszego Serc Pana Jezusa odmawiana jest przy 

krzyŨu na placu koŜcielnym. W sobotň ze wzglňdu na to, Ũe po Mszy Ŝw. jest wysta-

wienie NajŜwiňtszego Sakramentu i odmawiamy R·Ũaniec Siedmiu BoleŜci Naj-

Ŝwiňtszej Maryi Panny nie ma naboŨeŒstwa czerwcowego. 

3. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic ŧywego R·ŨaŒca dzisiaj po Mszy Ŝw.  

o godz. 930 w koŜciele; Matki w Modlitwie w piŃtek 10 czerwca o godz. 1900 w domu 

parafialnym; koğo plastyczne w sobotň, 11 czerwca o godz. 1100. 

4. Dzisiejszej niedzieli przy wyjŜciu z koŜcioğa, zbierane sŃ do puszki datki na posiğki 

dla dzieci i mğodzieŨy z naszej parafii, a takŨe na budowň świŃtyni OpatrznoŜci Bo-

Ũej w Warszawie. Za tydzieŒ w drugŃ niedzielň miesiŃca taca zbierana podczas Mszy 

Ŝw. przeznaczona bňdzie na inwestycje parafialne. Za pomoc dziňkujň. 

5. KtoŜ, kto prosi o odprawienie Eucharystii w godziwej intencji, wğŃcza dziňki Bo-

Ũej ğasce konkretne osoby czy wydarzenia w dzieğo zbawcze Chrystusa. Intencja 

mszalna ï jest zatem niepowtarzalnŃ dla nas wierzŃcych ï ğaskŃ, podarowanŃ nam 

przez Boga. Korzystajmy z tej ğaski Intencje mszalne moŨna zamawiaĺ w zakrystii 

po Mszy Ŝwiňtej lub w biurze parafialnym w Ŝrodň, od godz. 1900 do 2000 

6. Ostatniej niedzieli sakrament I Komunii świňtej przyjňğo w naszej wsp·lnocie 

parafialnej dwadzieŜcioro dzieci. Rodzicom dzieci dziňkujň za dar oğtarza ï dwa fio-

letowe ornaty. 

7. W tym tygodniu poŨegnaliŜmy Ŝp. Czesğawň Apanowicz i Mieczysğawa Dor·n. 

Niech spoczywajŃ w pokoju.  

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom Ũyczymy bğogosğawieŒstwa BoŨego i opieki 

Matki BoŨej NieustajŃcej Pomocy. 

Proboszcz 


