Numer: 24/2014

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 15.06.2014 r.
8.00 + Genowefa, Antoni
9.30 + Stefania Kuzawinska (30 dni po pogrzebie)
11.00 Msza św. dziękczynna za łaskę powołania w 35 rocznicę święceń
kapłańskich ks. Zbigniewa.
12.30 O Boże błogosławieństwo dla Gustawa Głogowskiego z okazji 1
rocznicy urodzin z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej nad
całą jego rodziną
19.00 + Anna (1 rocz. śm.)

Poniedziałek: 16.06.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 Za parafian
Wtorek: 17.06.2014 r.
18.00
Środa: 18.06.2014 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Jadwiga, Antonii Rogowscy
Czwartek: 19.06.2014 r.
8.00
9.30
12.00
Piątek: 20.06.2014 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 21.06.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 22.06.2014 r.
8.00 + Wanda, Janina
9.30 + Maria (25 rocz. śm.)
11.00 O Boże błogosławieństwo dla Martyny z okazji 18-tych urodzin z
podziękowaniem za dotychczasowe lata życia z prośbą o dalszą
opiekę
12.30 Msza św. dziękczynna z okazji rocznicy ślubu Agnieszki i Tomasza
oraz imienin Dawida z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej
19.00
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Niepubliczne Przedszkole wychowujące
w duchu wartości Kościoła rzymskokatolickiego

Informacje i zapisy na rok szkolny 2014/15
pod numerem telefonu: 883 065 354
www.podaniołami.pl
Zajęcia z języków obcych dla dzieci i dorosłych

Informacje i zapisy na rok szkolny 2014/215
pod numerem telefonu: 794 756 574
www.bolesna.szczecin.pl
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Ogłoszenia duszpasterskie - 15.06.2014 r.

Liturgia słowa – Niedziela Trójcy Świętej
I czytanie (Wj 34,4b-6,8-9) Mojżesz wstawszy rano wstąpił na
górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan
zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i
oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to
proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o
twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i
uczynisz nas swoim dziedzictwem.
II czytanie (2 Kor 13,11-13) Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami! Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was
wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar
jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!
Ewangelia (J 3,16-18) Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
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1. 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; nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy św.
wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W piątek Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiana jest przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym. W sobotę ze względu na
to, że po Mszy św. odprawiane jest nabożeństwa maryjne nie ma nabożeństwa czerwcowego.
Tego dnia zachęcamy do prywatnej modlitwy Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2. Spotkania formacyjne w kościele: Zbiórka ministrantów w poniedziałek, 16 czerwca o
godz. 1900 . Obecność obowiązkowa. Próba dzieci sypiących kwiatki podczas procesji w
Boże Ciało we wtorek 17 czerwca o godz. 19 00 .
3. Zapraszamy dzisiaj na Msze św. o godz. 11 00 z okazji jubileuszu 35-lecia kapłaństwa ks.
Zbigniewa. Jubilata otoczmy naszą modlitwą.
4. 19 czerwca obchodzić będziemy w Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa. Msze święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8 00, 930 i 1200. Msza
święta o godz. 1200 połączona będzie z procesją eucharystyczną. Ze względu na to, że nie
będzie Mszy św. wieczornej nabożeństwo czerwcowe sprawowane będzie o godz. 11 30. Procesja Eucharystyczna przejdzie ulicami: Miodową, Kwiatów Polskich, Wiśniowa, Mokra,
Niebiańska, Chmurna. Proszę członków poszczególnych grup parafialnych oraz parafian
zamieszkujące wymienione ulice i osoby dobrej woli o podjęcie inicjatywy zbudowania ołtarzy w miejscach: I – skrzyżowanie ulic Wiśniowa i Urocza - Żywy Różaniec, Caritas; II –
ulica Mokra na wysokości ul. Junackiej - Koło Przyjaciół Radia Maryja, Akcja Katolicka,
Rada Parafialne; III - skrzyżowanie ulic Mokra i Kluka – Matki w Modlitwie i rodziny młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i w tym roku bierzmowana; IV - ulica Obłoków
na wysokości garażów – rodziny ministrantów, dzieci pierwszokomunijnych oraz dzieci z
koła plastycznego i scholii. Spotkanie organizacyjne osób chętnych do pomocy z liderami
poszczególnych grup w poniedziałek 16 czerwca o godz. 1900 na miejscu gdzie będą ołtarze.
5. W tradycji polskiej do czwartku 19 czerwca obchodzimy oktawę Bożego Ciała, podczas
której odbywa się procesja Eucharystyczna wokół naszego kościoła, która połączona jest ze
Mszą św. wieczorną o godz. 1800. Nasz udział w liturgii oktawy jest wyrazem wiary i autentycznego przylgnięcia do Jezusa.
6. Osoby wyjeżdżające na parafialną pielgrzymkę do Matki Bożej w Lourds i miejsc świętych w Hiszpanii proszę o wpłacenie do końca czerwca III raty w wysokości 700 zł. W miarę
możliwości można dokonywać też wpłaty IV raty (ostatniej) w kwocie 270 euro. Są jeszcze
dwa wolne miejsca. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
7. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne – prace remontowe w domu parafialnym, zebrane zostało 2000 zł. Za każde wsparcie serdeczne Bóg zapłać.
8. Zapraszamy do udziału w zajęciach z języka obcego dla dzieci i dorosłych w roku szkolnym 2014/2015. Z końcem wakacji rozpocznie działanie niepubliczne przedszkole Montessori działające przy parafii. Jest to pierwsze przedszkole Montessori w Szczecinie wychowujące dzieci w duchu wartości kościoła rzymskokatolickiego. Więcej informacji dotyczących przedszkola i zajęć językowych na parafialnej stronie internetowej, w obecnym numerze biuletynu parafialnego Okno.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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