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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 20.03.2016 r.  - Niedziela Palmowa 

8.00 + Stanisław 

9.30 + Stefan (1 m-c po pogrzebie) i zm. z rodziny 

11.00 + Jerzy Abramowski (15 rocz. śm.) 

12.30 + Tadeusz 

18.30 Gorzkie Żale 

19.00 O niebo dla tych co odeszli. O zdrowie dla  pozostałych wypę-
dzonych 70 lat temu z kresów ojczystych i o pomyślność dla kil-
ku pokoleń ich potomków 

Poniedziałek: 21.03.2016  r.  

18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Wtorek: 22.03.2016 r. 

18.00 Za parafian 

Środa: 23.03.2016 r.  

18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Czwartek: 24.03.2016 r. - Wielki Czwartek 

19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej 

Piątek: 25.03.2016 r. - Wielki Piątek 

18.30 Droga krzyżowa 

19.00 Liturgia Męki Pańskiej 

Sobota: 26.03.2016 r. - Wielka Sobota 

22.30 Wigilia Paschalna 

Niedziela: 27.03.2016 r.  - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

9.30 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Antosi z 
okazji 8 urodzin 

11.00 + Józef (39 rocz. śm.), Piotr (18 rocz. śm.), Helena i zmarli z ro-
dziny Leniart 

12.30 Za parafian 

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 12/2016  

KIERMASZ CIAST 2016 R.  

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 

„POMAGAMY MAĆKOWI” 

 

W tym roku pragniemy poprzez 

wielkopostną jałmużnę pozyskaną 

z sprzedaży ciast pieczonych 

przez panie z Parafialnego Koła 

Różańcowa, a także m.in. przez 

mamy dzieci z działającego przy 

parafii przedszkola Montessori 

„Pod Aniołami.pl” oraz ludzi do-

brej woli wesprzeć ministranta 

Macieja Skrzypka,  który 25 maj 

wylatuje  do USA , gdzie w szpi-

talu  w West Palm Beach przej-

dzie operację chorej nogi. 

Środki zebrane podczas kierma-

szu ciast pomogą w ponad 8 mie-

sięcznym pobycie Maćka w szpi-

talu, tj.: w opłacie za mieszkanie, 

leki, środki opatrunkowe i ortope-

dyczne, oraz na pokrycie codzien-

nych wydatków. 
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Liturgia słowa - Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej 

I czytanie  (Iz 50,4-7) Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, 
przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a 
Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem 
mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego 
uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.  

II czytanie (Flp 2,6-11) Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z 
Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym 
przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżo-
wej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus 
jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.  

Ewangelia: Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli 
oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród; że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że 

siebie podaje za Mesjasza-Króla. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja 

nim jestem. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni 
nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął aż dotąd. Gdy Piłat to 

usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do 

Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od daw-
na bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. 

Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i 

gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w 
lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w 

nieprzyjaźni. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: Przywiedliście 

mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żad-
nej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego 

śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszy-

scy razem: Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i 
za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. 

Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc 

wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się 
ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a 

który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę. Gdy Go wyprowadzili, zatrzy-

mali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za 
nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki 

jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, 

kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do 

gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z su-

chym? Prowadzono też dwóch innych, złoczyńców, aby ich z Nim stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, 

ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. 

Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesja-

szem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty 
jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To 

jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw 

więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My prze-
cież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, 

wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze 

Mną będziesz w raju. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się 
zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce 

powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i 
mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczy-

ły, co się działo, wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towa-

rzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. 
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Ogłoszenia duszpasterskie - 20.03.2016 r. 
1. Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień - czas bezpośrednio poprzedzający wielkanocne uro-

czystości paschalne. Dzisiaj też obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. W naszej codziennej 

modlitwie pamiętajmy w szczególny sposób o młodzieży, aby zawsze była przy Chrystusie  

i Kościele. 

2. Zapraszamy na ostatnie już w tym roku Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, dzisiaj o godz. 1830 i 

na Drogę Krzyżową w Wielki Piątek o godz. 1830. Innych nabożeństw Wielkim Tygodniu nie bę-

dzie. 

3. Parafialny Caritas kontynuuje akcję pomocy najuboższym. Nabywając świece, baranki, palmy, 

chlebki oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej potrzebujących. Do Wielkiej Soboty (do 

godz. 1500) wystawiony jest w kościele kosz na dary (żywność, chemia domowa, zabawki), z któ-

rych zrobione zostaną paczki dla najuboższych z naszej parafii. Paczki wydawane będą w Wielką 

Sobotę w domu parafialnym o godz. 1530. Za wszelką pomoc Bóg zapłać. 

4. Dzisiaj po Mszach świętych będzie można nabyć wielkanocne ciasto pieczone przez panie  

z Parafialnego Koła Żywego Różańca, a także m.in.: przez mamy dzieci z działającego przy parafii 

Przedszkola Montessori i ludzi dobrej woli. Dochód ze sprzedaży ciasta przeznaczony zostanie na 

wielkopostną jałmużnę, która przeznaczona zostanie pomoc w sfinansowaniu operacji w USA na-

szego ministranta Maćka. Serdecznie zachęcamy do wsparcia i życzymy miłych chwil w kręgu ro-

dzinnym przy smacznym kawałku ciasta.. 

5. We wtorek, 22 marca o godz. 1830 zapraszamy do pomocy w przygotowaniu (posprzątaniu) ko-

ścioła i terenu przykościelnego do Świąt Wielkanocnych. W sposób szczególny prośba skierowana 

jest do osób, które korzystają z pomocy wspólnoty parafialnej organizowanej przez Caritas naszej 

parafii.  

6. Biuro parafialne w środę, 23 marca, będzie nieczynne. Wszelkie ważne sprawy, tj. chrzest, po-

grzeb, posługa sakramentalna do chorega, proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza. Inne sprawy, 

takie jak wydanie zaświadczenia, proszę o zgłoszenie się do biura parafialnego po świętach. Dzię-

kuję za zrozumienie i uszanowanie czasu przygotowań i przeżywania Triduum Paschalnego i Świąt 

Wielkanocnych. 

7. Triduum Paschalne: Wielki Czwartek – Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 

1900. Jest to dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Adoracja Najświętszego Sa-

kramentu w ciemnicy od godz. 2100 do 2300. Spowiedź święta od godz. 1800 do 1900. Wielki Piątek 

– Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 1900. Liturgię poprzedzi Droga Krzyżowa o godz. 

1830. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 800 do 1830 i od 2100do 2300. Spowiedź święta od 

godz. 1800 do 1900 i od 2100 do 2200. Odwiedziny chorych w domach z posługą sakramentalną od 

godz. 900. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły. Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej z 

procesją rezurekcyjną rozpocznie się o godz. 2230. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 800 

do 2230. Święcenie pokarmów o pełnych godzinach od 900 do 1500. Spowiedź święta w czasie świę-

cenia pokarmów. Podczas święcenia pokarmów będzie można złożyć ofiarę pieniężną na wystrój 

kościoła. 

8. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę zapraszamy do wspólnej modlitwy Jutrznią o godz. 800 w ko-

ściele. Zbiórka ministrantów oraz spotkanie z panami biorącymi udział w obrzędzie umywania nóg 

w Wielki Czwartek w środę o godz. 1900 w kościele. Szczegółowy harmonogram obchodów Tridu-

um Paschalnego i Świąt Wielkanocnych znajduje się na stronie parafialnej. 

9. Msze święte w dwa dni świąteczne, tj. Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w poniedziałek 

w Oktawie Wielkanocy odprawiane będą według porządku niedzielnego. Z jednym wyjątkiem, nie 

będzie Mszy świętej w niedzielę o godz. 800.  

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy.  

Proboszcz 


