Numer: 25/2012

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 17.06.2012 r.
8.00
9.30 + Kazimiera, Zbigniew Rumian
11.00 O pomyślne leczenie i powrót do zdrowia dla Andrzeja
12.30 za parafian
19.00 O dobre wykorzystanie łaski sakramentu bierzmowania i o
błogosławieństwo Boże w życiu.
Poniedziałek: 18.06.2012 r.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 27.05.2012 r.

18.00
Wtorek: 19.06.2012 r.
18.00
Środa: 20.06.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 21.06.2012 r.
18.00
Piątek: 22.06.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 23.06.2012 r.
18.00
Niedziela: 24.06.2012 r.
8.00 + Jan
9.30 + Jan Prokopiuk (1 rocz. śm.)
11.00
12.30 1)
Msza św. imieninowa ks. Piotra
2)
+ Janina Pajdak
19.00 O błogosławieństwo Boże i łaski dla Pawła z okazji imienin.

www.bolesna.szczecin.pl
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Katecheta:
Teresa Nalepa
Dzieci komunijne:
Bober Wiktoria, Borkowski Mikołaj, Damszel Krzysztof, Gaweł Jakub,
Jasiczek Anna, Jarosz Justyna, Le Roch Fabien Michel, Majkowski Kamil,
Podlasiński Roman, Palacz Aleksandra, Skonieczna Magdalena, Sosnowska Daria, Szelug Julia, Szyller Paweł, Tarnowski Andrzej, Trociuk Mateusz, Wojciechowski Jakub, Wypyski Maksymilian, Żołnowski Dominik,
Żołnowski Oskar.
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Liturgia słowa - XI niedziela zwykła

I czytanie (Ez 17,22-24) Tak mówi Pan Bóg: Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej
górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka,
wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I
wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan,
rzekłem i to uczynię.
II czytanie (2 Kor 5,6-10) Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak
długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to
gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem
musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
Ewangelia (Mk 4,26-34) Jezus powiedział do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie,
on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw
źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża
na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je
wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.
Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie
gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu
takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć. A
bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał
wszystko swoim uczniom.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 17.06.2012 r.
1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo czerwcowe
w dzień powszedni po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830; 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: Zbiórka ministrantów w sobotę 23 czerwca o godz.
900 w domu parafialnym.
3. Zapraszamy na Msze św. imieninową ks. Piotra Skiby w niedzielę, 24
czerwca o godz. 1230.
4. Z niedzielą 1 lipca zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych. W okresie
wakacyjnym nie będzie odprawianej Mszy św. o godz. 1230.
5. W zakrystii są do odebrania zdjęcia z tegorocznego bierzmowania.
6. Osoby biorące udział w parafialnej pielgrzymce do Rzymu prosimy o dokonanie do końca czerwca pozostałej wpłaty w złotówkach. Całościowy
koszt pielgrzymki to 700 zł i 310 Euro na osobę.
7. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne podczas kolekty mszalnej zebrane
zostało 1780 zł. Za wsparcie Bóg zapłać.
8. Dzisiejszej niedzieli i za tydzień po Mszach św., przy wyjściu z kościoła,
zbierane będą przez Caritas do puszki datki na dofinansowanie akcji „Lato
2012”, polegającej na organizowaniu dla dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią wypoczynku wakacyjnego. Za pomoc dziękuję.
9. 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.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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