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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 22.03. 2015 r. - Rekolekcje 

8.00 Aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiet w życie 

Kościoła - III Róża Żywego Różańca 

9.30 1) + Ryszard (5 rocz. śm.) 

2) Intencja Matek w Modlitwie 

11.00 1) + Marianna, Henryk 

2) + Krystyna (12 rocz. śm.) 

12.30  + Andrzej Grabowski (22 greg.)  

19.00 + Edward (32 rocz. śm.); zm. z rodz. Pałków 

Poniedziałek: 23.03.2015 r. - Nowenna do św. Ojca Pio - Rekolekcje 

19.00 1) + Andrzej Grabowski (23 greg.) 

2) + Agnieszka Woroniecka (28 rocz. śm.) 

Wtorek: 24.03.2015 r.  - Rekolekcje 

19.00 + Andrzej Grabowski (24 greg.) 

Środa: 25.03.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Re-
kolekcje 

19.00 + Andrzej Grabowski (25 greg.) 

Czwartek: 26.03.2015 r.   

18.00 + Andrzej Grabowski (26 greg.) 

Piątek: 27.03.2015 r.  

18.00 + Andrzej Grabowski (27 greg.) 

Sobota: 28.03.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny 

18.00 + Andrzej Grabowski (28 greg.) 

Niedziela: 29.03.2015 r.  - Niedziela Palmowa 

8.00  

9.30 + Józef Klaus; + Bronisława, Henryk Kozłowscy; zm. z rodziny 

11.00 + Władysław Krzyśków (30 dni po pogrzebie) 

12.30 + Andrzej Grabowski (29 greg.) 

19.00 + Edward Szymański; Edward Moćko 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 12/2015  

WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE MĘKI  
I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2015 r. 

22 marca (niedziela) Rekolekcje wielkopostne 
Msza święta, godz.: 800, 930, 1100, 1230 i 1900; Gorzkie Żale, godz. 1830;  

23-25 marca (poniedziałek-środa) Rekolekcje wielkopostne 
Msza św., godz. 1900; spowiedź św., godz. 1800-1900 

23-26 marca (poniedziałek- czwartek), godz. 2000 nauki przedmałżeńskie 
29 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 

30 marca-1 kwietnia - Msza święta, godz. 18.00; Spowiedź święta, godz. 17.30 

2 kwietnia - Wielki Czwartek 
1800 - 1900 Spowiedź święta 
1900 Msza Wieczerzy Pańskiej 
2100 – 2300 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

3 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 

4 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) 

2230 Wigilia Paschalna 

5 kwietnia - Niedziela Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego  

Msza święta, godz.: 930, 1100, 1230 i 1900 

6 kwietnia - Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 

Msza święta, godz.: 800, 930, 1100, 1230 i 1900 
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Liturgia słowa –  V niedziela Wielkiego Postu 

I czytanie (Jr 31,31-34) Pan mówi: Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana 

- kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie 

jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rę-

kę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo 

że byłem ich Władcą - wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, 

jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę 

swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, 

oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden 

mówiąc do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego 

do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im 

występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.  

II czytanie (Hbr 5,7-9) Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni cia-

ła swego zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wyba-

wić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był 

Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszyst-

ko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy 

Go słuchają,  

Ewangelia (J 12,20-33) Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /

Bogu/ w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do 

Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, 

chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei An-

drzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpo-

wiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Za-

prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w 

ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi 

plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego 

życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi 

służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A 

jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i 

cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie 

dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem roz-

legł się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący /to/ 

usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. 

Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze 

względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca 

tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wy-

wyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, 

jaką śmiercią miał umrzeć.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 22.03.2015 r. 
 

1. Dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, któ-

re prowadzi ks. prof. dr hab. Stanisław Koczwara. Nauki będą głoszone podczas 

wszystkich Mszy świętych niedzielnych, a od poniedziałku do środy o godz. 1900. 

Polecamy modlitwie ten szczególny czas w naszym życiu religijnym. W czasie reko-

lekcji, w środę 25 marca, biuro parafialne będzie nieczynne. 

2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego osiedla zostanie odprawione w 

piątek 27 marca o godz. 1830. Tego dnia nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci o 

godz. 1730. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. 

3. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego Ojca 

Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; Różaniec Siedmiu Boleści Najświęt-

szej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-

nym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1830.  

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: I rok przygotowania do sakramentu 

bierzmowania w poniedziałek 23 marca o 1830; Osoby, które jeszcze nie składały 

publicznego wyznania wiary, a w tym roku planują przystąpić do sakramentu bierz-

mowania, zapraszamy na Msze św. w niedzielę 29 marca o godz. 1100; zbiórka mini-

strantów i kandydatów na ministrantów w sobotę 28 marca o godz. 1030; koło pla-

styczne w sobotę 28 marca o godz. 1100. 

5. Parafialny Caritas kontynuuje akcję pomocy najuboższym. Nabywając świece, 

baranki, palmy oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej potrzebujących. Wysta-

wiony jest też w kościele kosz na produkty spożywcze, chemię domową z których 

zostaną zrobione paczki dla najuboższych z naszej parafii. Także dzieci z parafialne-

go koła plastycznego prowadzą kiermasz dekoracji świątecznych Dziękuję za wszel-

kie wsparcie. 

6. 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. 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy: „Niedzielę”, 

„Gościa Niedzielnego”, „Miłujcie się”. „L’osservatore Romano” i biuletyn parafialny 

„Okno” w którym mi. in. znajdziemy harmonogram obchodów Wielkiego Tygodnia i 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


