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niebowst¹pienie
jest ukoronowaniem Zmartwychwstania. Pascha —
przejœcie Pañskie
osi¹ga w tej tajemnicy swój kres.
Cz³owieczeñstwo Zbawiciela
otrzymuje najwy¿sz¹ chwa³ê w nagrodê za doskona³e pos³uszeñstwo
wobec Ojca. Wejœcie Chrystusa do
nieba to wejœcie Arcykap³ana Nowego Testamentu do œwiêtego
œwiêtych «aby wstawiaæ siê za
nami». Wniebowst¹pienie jest równie¿ triumfem ludzkoœci. Chrystus umieœci³ bowiem po prawicy
Ojca u³omn¹ ludzk¹ naturê. «Gdyœmy byli umar³ymi przez grzechy... (Bóg) wzbudzi³ (nas) z martwych, dozwoli³ zasiadaæ na nie-
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biosach w Chrystusie Jezusie» (Ef.
2, 5-6). Tajemnica Wniebowst¹pienia dope³ni siê ostatecznie
wówczas, gdy wejd¹ do nieba równie¿ cz³onki Jego Mistycznego
Cia³a. Ca³e ¿ycie Koœcio³a jest przygotowaniem na dzieñ, w którym
Chrystus wróci, aby wprowadziæ
odkupionych do chwa³y Ojca. Teksty Mszy œw. wys³awiaj¹ Wniebowst¹pienie jako triumfalny pochód Zbawiciela. Modlitwy s¹ wyrazem chrzeœcijañskiej nadziei.
Zgodnie z przepisami Mszy
Œw. Trydenckiej, po Ewangelii, nale¿y zagasiæ Pascha³, co jest znakiem zakoñczenia widzialnej obecnoœci Chrystusa poœród uczniów.
Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego, zgodnie z decyzj¹ Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego
i Dyscypliny Sakramentów z dn.
4.03.2003 roku, mo¿e byæ obchodzona w Polsce po nastêpuj¹cej po
niej, siódmej niedzieli Wielkanocy.
POŒWIECENIE KOŒCIO£A

wielk¹ radoœci¹ informujemy, i¿ decyzj¹ Metropolity SzczeciñskoKamieñskiego J.E. Ks.
Arcybiskupa Andrzeja Dziêgi, koœció³ pw. Œwiêtego Józefa, ze
wzglêdu na gruntowny remont i instalacjê nowego o³tarza, dnia 5 lipca 2014 roku, zostanie na nowo
poœwiêcony, a nowy o³tarz konsekrowany. Uroczystoœci rozpoczn¹
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siê o godz. 10:00. Aktu poœwiêcenia koœcio³a i konsekracji o³tarza
dokona ks. Arcybiskup.
NOWY O£TARZ
tym miesi¹cu rozpocznie siê instalacja o³tarza g³ównego i o³tarzy bocznych. Wykonane bêd¹ one z piaskowca. W o³tarz
g³ówny zostanie wmurowany portatyl - kamienna, marmurowa p³ytka z wmurowanymi relikwiami
œwiêtych, pochodz¹ca z pierwszego
w historii naszego koœcio³a katolickiego o³tarza. Witra¿ g³ówny bêdzie ca³kowicie zas³oniêty kamienn¹ nastaw¹, na której, w wyrzeŸbionej ramie zawiœnie obraz Œwiêtego Józefa. Podobnie, w kamiennych ramach zawisn¹ obrazy Jezusa Mi³osiernego i Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy. Pod obrazami bêd¹ umocowane kamienne
blaty, opieraj¹ce siê na jednej nodze, na których bêdzie mo¿na
ustawiæ œwiece i kwiaty. Prace maj¹
zakoñczyæ siê przed dat¹ poœwiêcenia koœcio³a i s¹ realizowane bez
dotacji unijnych, jedynie z Funduszu Remontowego Koœcio³a (taca
trzeciej niedzieli miesi¹ca). Do tej
pory sp³aciliœmy wartoœæ materia³u, z którego bêd¹ wykonane kamienne elementy. Teraz zbieramy
fundusze na sp³atê nale¿noœci za
wykonanie o³tarzy (robocizna).
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I CZYTANIE

(Dz 1,1-11)

ierwsz¹ Ksiêgê napisa³em,
Teofilu, o wszystkim, co Jezus czyni³ i czego naucza³
od pocz¹tku a¿ do dnia, w
którym udzieli³ przez Ducha Œwiêtego
poleceñ Aposto³om, których sobie wybra³, a potem zosta³ wziêty do nieba.
Im te¿ po swojej mêce da³ wiele dowodów, ¿e ¿yje: ukazywa³ siê im przez
czterdzieœci dni i mówi³ o królestwie
Bo¿ym. A podczas wspólnego posi³ku
kaza³ im nie odchodziæ z Jerozolimy,
ale oczekiwaæ obietnicy Ojca: S³yszeliœcie o niej ode Mnie - /mówi³/ - Jan
chrzci³ wod¹, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Œwiêtym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym
czasie przywrócisz królestwo Izraela?
Odpowiedzia³ im: Nie wasza to rzecz
znaæ czasy i chwile, które Ojciec ustali³
swoj¹ w³adz¹, ale gdy Duch Œwiêty
zst¹pi na was, otrzymacie Jego moc
i bêdziecie moimi œwiadkami w Jerozolimie i w ca³ej Judei, i w Samarii, i a¿
po krañce ziemi. Po tych s³owach
uniós³ siê w ich obecnoœci w górê i
ob³ok zabra³ Go im sprzed oczu. Kiedy
uporczywie wpatrywali siê w Niego,
jak wstêpowa³ do nieba, przyst¹pili do
nich dwaj mê¿owie w bia³ych szatach.
I rzekli: Mê¿owie z Galilei, dlaczego
stoicie i wpatrujecie siê w niebo? Ten
Jezus, wziêty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliœcie Go
wstêpuj¹cego do nieba.
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znaniu Jego samego. [Niech da] wam
œwiat³e oczy serca tak, byœcie wiedzieli,
czym jest nadzieja waszego powo³ania, czym bogactwo chwa³y Jego dziedzictwa wœród œwiêtych i czym przemo¿ny ogrom Jego mocy wzglêdem
nas wierz¹cych - na podstawie dzia³ania Jego potêgi i si³y. Wykaza³ On je,
gdy wskrzesi³ Go z martwych i posadzi³
po swojej prawicy na wy¿ynach niebieskich, ponad wszelk¹ Zwierzchnoœci¹ i
W³adz¹, i Moc¹, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w
przysz³ym. I wszystko podda³ pod Jego stopy, a Jego samego ustanowi³ nade wszystko G³ow¹ dla Koœcio³a, który
jest Jego Cia³em, Pe³ni¹ Tego, który
nape³nia wszystko wszelkimi sposobami.
EWANGELIA
(Mt 28,16-20)

edenastu uczniów
uda³o siê do Galilei
na górê, tam gdzie
Jezus im poleci³.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pok³on. Niektórzy jednak w¹tpili. Wtedy Jezus
podszed³ do nich i przemówi³ tymi s³owami: Dana Mi jest wszelka w³adza w
niebie i na ziemi. IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c
im chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha
Œwiêtego. Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do
skoñczenia œwiata. Oto S³owo Pañskie
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II CZYTANIE
(Ef 1,17-23)
óg Pana naszego Jezusa OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE
Chrystusa, Ojciec chwa³y, 1) Prze¿ywamy VII Niedzielê Wielkada³ wam ducha m¹droœci i nocn¹. Zgodnie z dekretem kongregaobjawienia w g³êbszym po- cji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sa-
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kramentów obchodzimy dzisiaj, przeniesion¹ z czwartku, uroczystoœæ
Wniebowst¹pienia Pañskiego. 2) We
wtorek - wspomnienie Œw. Karola
Lwangi i Towarzyszy, mêczenników.
3) Nabo¿eñstwo ku czci Œwiêtego Józefa /we wtorek/ i Nowenna do MB
Nieustaj¹cej Pomocy /w œrodê/ w po³¹czeniu z Nabo¿eñstwem Majowym.
4) W czwartek - wspomnienie Œw. Bonifacego, biskupa i mêczennika. 5)
W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek, pi¹tek i sobota miesi¹ca.
Odpowiednie nabo¿eñstwa, o godz.
17:30 w po³¹czeniu z Nabo¿eñstwem
Majowym. SpowiedŸ pierwszopi¹tkowa od godz. 17:00. 6) Odwiedziny
chorych, w sobotê, od godz. 8:30. 7)
Msza Œwiêta Wigilijna przed uroczystoœci¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego, w
sobotê o godz. 18:00 (w rycie Trydenckim). 8) Dziêkuj¹c za okazan¹
pomoc, zwracamy siê z proœb¹ o pomoc w sprz¹taniu koœcio³a. Zapraszamy w soboty po Mszy Œw. porannej.
9) Serdecznie dziêkujemy naszym dobrodziejom i ofiarodawcom za wsparcie modlitewne i materialne. W ka¿dy
wtorek i œrodê modlimy siê za naszych
ofiarodawców przez wstawiennictwo
Œwiêtego Józefa. 10) Solenizantom
i jubilatom rozpoczêtego tygodnia
a tak¿e wszystkim tutaj obecnym, ¿yczymy wielu ³ask Bo¿ych, opieki Matki
Bo¿ej i Œw. Józefa - Patrona naszego
sanktuarium.
Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Józefa
ul. Po³abska 1 | 70115 Szczecin

tel. (91) 482-30-32; 502-907-075
K O N T O
P A R A F I I :
03 1240 1864 1111 0000 2206 2639

INTENCJE MSZALNE
Ndz (1.06.): 7:00 Dziêkczynna w 40.
rocznicê Chrztu Œwiêtego Bogumi³y,
z proœb¹ o b³ogos³awieñstwo dla rodziców oraz chrzestnych | 8:30 W 35.
rocznicê œlubu El¿biety i Piotra Bieleckich | 10:00 (+) Miko³aj (14), Leonarda, Antoni | 11:00 (+) Kazimierz
Przyby³owski (2), Halina Bukowska
(2), Czes³aw Kamiñski | 13:00 (Rez.);
14:00 (+) Wojciech Arcimowicz (1);
18:00 (+) Helena (2), Jan Henryk |
19:00 Msza dziêkczynna za prowadzenie i œwiat³o Ducha Œwiêtego | PN
(2.06): 7:00 (---), 18:00 (+) Jerzy
(10), zmarli z rodz. Sadowskich i Olejniczaków; WT (3.06.) 7:00 (+) Józef,
zmarli rodzice, Józef | 18:00 (+)
Henryk KaŸmierczak (int. od Reginy
i W³odzimierza Konwent); ŒR (4.06.)
7:00 (+) Lidia Szwed-M¹drowska;
18:00 I (+) Helena i Kazimierz,
£ucja, Barbara, Tomasz; II (+) Maria
Grutzmacher; | CZ (5.06.): 7:00 (+)
Stanis³aw, Mieczys³aw; 18:00 (+)
Kazimierz (7), W³adys³awa, Edward,
Helena, Ryszard| PT (6.06): 7:00 (+)
Henryk (29), zmarli rodzice, Helena,
W³adys³aw; 18:00 W intencji dzieci
i m³odzie¿y o pomyœlne zakoñczenie
roku szkolnego i o bezpieczne, owocne
wakacje | SB (7.06.): 7:00 (+) zmarli
cz³onkowie ¯ywego Ró¿añca | 18:00
O dary Ducha Œwiêtego dla Rafa³a,
Dominika i Wioletty.
STRONA INTERNETOWA
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KANCELARIA PARAFIALNA
Poniedzia³ek i pi¹tek 16:00-18:00
Œroda 11:30-13:30

