Numer: 26/2015
INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 28.06.2015 r.
8.00 + Weronika, Jan, Janina, Czesława z rodz. Jaszczuk i Iwanowskich
9.30 + Waleria Wais (16 greg.)
11.00 + Eugeniusz
19.00 Msza św. dziękczynna z okazji 35 rocznicy ślubu Małgorzaty i Mieczysława z prośbą o błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla całej
rodziny.
Poniedziałek: 29.06.2015 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Waleria Wais (17 greg.)
Wtorek: 30.06.2015 r.
18.00 + Waleria Wais (18 greg.)

Przedszkole Montessori
Informacje i zapisy na rok szkolny 2015/16
pod numerem telefonu: 883 065 354
www.podaniołami.pl

Środa: 01.07.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 1.
+ Wiktor, Malwina
2.
+ Waleria Wais (19 greg.)
Czwartek: 02.07.2015 r.
18.00 + Waleria Wais (20 greg.)
Piątek: 03.07.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 1.
+ Tadeusz Gorzelany (30 dni po pogrzebie)
2.
+ Waleria Wais (21 greg.)

Zajęcia z języków obcych dla dzieci i dorosłych

Sobota: 04.07.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Waleria Wais (22 greg.)
Niedziela: 05.07.2015 r.
8.00 + Stefania, Stanisław i zm. z rodz. Matysiak
9.30 + Irena, Adolf, Kazimierz
11.00 + Waleria Wais (22 greg.)
19.00

Informacje i zapisy na rok szkolny 2015/2016
www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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pod numerem telefonu: 794 756 574
www.bolesna.szczecin.pl
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Liturgia słowa – XIII niedziela zwykła
I czytanie (Mdr 1,13-15; 2,23-24) Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze
zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata
niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej
ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Bo dla nieśmiertelności Bóg
stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.
II czytanie (2 Kor 8,7.9.13-15) Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę,
w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz
żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby
nastała równość według tego, co jest napisane: Nie miał za wiele ten, kto miał
dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele.
Ewangelia (Mk 5,21-43) Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi
brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy
przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł
Mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce,
aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na
Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele
przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło,
lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego
płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele,
że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że
moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego
płaszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a
pytasz: Kto się Mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to
uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z
nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości! Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli:
Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus słysząc, co
mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko! I nie pozwolił
nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak
przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego
zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko
nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z
sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie
dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im
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też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Ogłoszenia duszpasterskie - 28.06.2015 r.
1. Z dzisiejszą niedzielą zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych. W okresie wakacyjnym nie będzie odprawianej Mszy św. o godz. 12 30. Msze św. w dzień powszedni odprawiane są według stałego porządku, o godz. 18 00. Możliwość spowiedzi pół godziny przed
Mszą św.
2. W poniedziałek, 29 czerwca, obchodzić będziemy w Kościele uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy na Msze św. o godz. 18 00.
3. Nabożeństwa w naszym kościele w okresie wakacyjnym są według stałego porządku:
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 dzisiaj o godz. 18 30, a w poniedziałek i wtorek po
Mszy św.
4. Spotkania formacyjne na okres wakacyjny są zawieszone.
5. Biuro parafialne w okresie wakacyjnym otwarte jest bez zmian, tj. w środę od godz.
1900 do 2000.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, dzień dziękczynienia za dar
Eucharystii i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi, co będzie możliwe od godz. 1700 i do udziału we Mszy św. wynagradzającej ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 1800. W okresie wakacyjnym nie ma pierwszopiątkowych odwiedzin chorych w domach. W pierwszosobotniej liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce
Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze św. o godz. 18 00.
7. Osoby wyjeżdżające na parafialną pielgrzymkę do Matki Bożej w Fatimie i miejsc
świętych w Portugalii proszę o wpłacenie ostatnich rat pieniężnych. Należność można
regulować u księdza po Mszy św. w zakrystii lub w środę w biurze parafialnym.
8. Zapraszamy do udziału w zajęciach z języka obcego dla dzieci i dorosłych w roku
szkolnym 2015/2016. Przy parafii działa także przedszkole Montessori wychowujące
dzieci w duchu rodzinnych wartości katolickich. Zapisy do przedszkola i na zajęcia językowe już trwają. Więcej informacji dotyczących przedszkola i zajęć językowych na parafialnej stronie internetowej.
9. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” „L’Osservatore Romano”, „Miłujcie się” i biuletyn parafialny „Okno”. W okresie wakacyjnym biuletyn nie będzie wydawany. Wznowienie nastąpi z
początkiem października. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do ukazywania się biuletynu parafialnego Osowskiego Katolika Nowina
«Okno». Bieżące wiadomość znajdziemy na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy
też do odwiedzania profilu parafii na Twitterze (@BolesnaSzczecin), gdzie znajdziemy
między innymi aktualne zdjęcia z remontu prezbiterium, życia parafii i liturgii Kościoła.
10. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa
Eucharystyczna w konkretnej intencji. Uciekajmy się do Miłosierdzia Bożego prosząc o
łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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