INTENCJE MSZALNE

Numer: 11/2016

Niedziela: 13.03.2016 r.
8.00 + Bożena, Janusz, Marek, Benedykt Żakowiak
9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych
11.00 W intencji Matek w Modlitwie
12.30 + Edward (33 rocz. śm.) i zmarli z rodziny
18.30 Gorzkie Żale
19.00 + Henryka (4 rocz. śm.)
Poniedziałek: 14.03.2016 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 Za parafian
Wtorek: 15.03.2016 r.
18.00
Środa: 16.03.2016 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 1)
+ Henryk Melzacki
2)
+ Maria (11 rocz. śm.)
Czwartek: 17.03.2016 r.
18.00 Msz św. imieninowa ks. Zbigniewa
Piątek: 18.03.2016 r.
18.00 + Helena (11 rocz. śm.)
Sobota: 19.03.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 20.03.2016 r. - Niedziela Palmowa
8.00 + Stanisław
9.30 + Stefan (1 m-c po pogrzebie), zmarli z rodziny
11.00 + Jerzy Abramowski (15 rocz. śm.)
12.30 + Tadeusz
18.30 Gorzkie Żale
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE MĘKI
I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2016 r.
20 marca - Niedziela Palmowa
Msza święta, godz.: 800, 930, 1100, 1230 i 1900; Gorzkie Żale, godz. 1830.
Spowiedź święta - podczas wszystkich Mszy świętych.
Zbiórka darów do kosza na paczki dla ubogich z naszej parafii.
KIERMASZ CIAST - dochód przeznaczony na jałmużnę wielkopostną
21 - 23 marca - Msza święta, godz. 18.00; Spowiedź święta, godz. 17.30
24 marca - Wielki Czwartek
1800 - 1900 Spowiedź święta
1900 - Msza Wieczerzy Pańskiej
2100 – 2300 Adoracja Najświętszego Sakramentu
25 kwietnia - Wielki Piątek
800 Jutrznia
900 odwiedziny chory z posługą sakramentalną
800 – 1830 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 – 1900 Spowiedź święta
1830 Droga Krzyżowa
1900 Liturgia Męki Pańskiej
2100 – 2200 Spowiedź święta
2100 – 2300 Adoracja Najświętszego Sakramentu
26 kwietnia - Wielka Sobota
800 – 2230 Adoracja Najświętszego Sakramentu
800 Jutrznia (na zakończenie modlitwy poświęcenie pokarmów)
900 – 1500 Spowiedź święta
900 – 1500 święcenie pokarmów (o pełnych godzinach)
Ok. 13 - święcenie pokarmów z udziałem Policji konnej i Ośrodka Jeździeckiego na Osowie.
2230 Wigilia Paschalna
27 kwietnia - Niedziela Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Msza święta, godz.: 930, 1100, 1230 i 1900
28 kwietnia - Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
Msza święta, godz.: 800, 930, 1100, 1230 i 1900
Nazwa OPP: Fundacja Wspierania
Inicjatywy „Ad melius”
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Liturgia słowa - 5 niedziela Wielkiego Postu
I czytanie (Iz 43,16-21) Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze
i ścieżkę przez potężne wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i
potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych
rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą
zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na
pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę.
II czytanie (Flp 3,8-14) Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą
wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze
wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się
w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą
sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego
zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie
[mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym
też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja
nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając
o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.
Ewangelia (J 8,1-11) Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się
znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą
pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie
Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się
pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł
do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po
drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał
tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł
do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie
grzesz.
Przedszkole Montessori - zapisy całoroczne
tel.: 883-065-354;
www.montessori.szczecin.pl
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Ogłoszenia duszpasterskie - 13.03.2016 r.
1. Dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne,
które prowadzi ks. lic. mgr Adam Kurasz. Nauki będą głoszone podczas wszystkich Mszy świętych niedzielnych, a od poniedziałku do środy o godz. 1900. Możliwość spowiedzi w niedzielę podczas Mszy św. A od poniedziałku do środy od
godz. 1830. Polecamy modlitwie ten szczególny czas w naszym życiu religijnym.
W czasie rekolekcji, w środę 16 marca, biuro parafialne będzie nieczynne.
2. W sobotę 19 marca obchodzić będziemy uroczystość św. Józefa Oblubieńca
NMP. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800.
3. Zapraszamy na 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; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1830.
4. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego osiedla zostanie odprawione
w piątek 18 marca o godz. 1830. Tego dnia nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci
o godz. 1730. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
5. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: III rok przygotowania do sakramentu bierzmowania w poniedziałek 14 marca, wyjątkowo o godz. 1830.
6. Osoby, które jeszcze nie składały publicznego wyznania wiary, a w tym roku
planują przystąpić do sakramentu bierzmowania, zapraszamy na Msze św. w niedzielę 20 marca o godz. 1100; zbiórka ministrantów i kandydatów na ministrantów
w sobotę 19 marca o godz. 1030; koło plastyczne w sobotę 28 marca o godz. 1100.
7. Parafialny Caritas kontynuuje akcję pomocy najuboższym. Nabywając świece,
baranki, palmy oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej potrzebujących.
Wystawiony jest też w kościele kosz na produkty spożywcze, chemię domową
z których zostaną zrobione paczki dla najuboższych z naszej parafii. Także dzieci
z parafialnego koła plastycznego prowadzą kiermasz dekoracji świątecznych
Dziękuję za wszelkie wsparcie.
8. W przyszłą niedziele – Niedzielę Palmową - po Mszach świętych będzie można
nabyć ciasto pieczone przez panie z Parafialnego Koła Żywego Różańca. Dochód
ze sprzedaży ciasta przeznaczony zostanie na wielkopostną jałmużnę. Zachęcamy
do włączenia się w wielkopostną akcję charytatywną.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy: „Niedzielę”,
„Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’osservatore
Romano” i biuletyn parafialny „Okno” w którym mi. in. znajdziemy harmonogram obchodów Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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