Numer: 12/2018

INTENCJE MSZALNE

Niedziela: 25.03.2018 r. - Niedziela Palmowa
8.00 + Waleria, Marian (3 rocz. śm.)
9.30 W intencji Ojczyzny - III Róża Żywego Różańca
11.00 + z rodz. Kardas, Leciej
12.30 + Anna Szapoczka (27 greg)
19.00 + Urszula Stankiewicz
Poniedziałek: 26.03.2018 r.
18.00 + Anna Szapoczka (28 greg.)
Wtorek: 27.03.2018 r.
18.00 1.+ Anna Szapoczka (29 greg.)
2. + Jadwiga, Władysław, Jan, Helena, Danuta
Środa: 28.03.2018 r.
18.00 + Anna Szapoczka (30 greg.)
Czwartek: 29.03.2018 r. - Wielki Czwartek
19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej
Piątek: 30.03.2018 r. - Wielki Piątek
19.00 Liturgia Męki Pańskiej
Sobota: 31.03.2018 r. - Wielka Sobota
22.30 Wigilia Paschalna
Niedziela: 25.03.2018 r. - Zmartwychwstanie Pańskie
9.30 + Maria (13 rocz. śm.)
11.00 + Zofia Lanchberg (35 rocz. śm.)
12.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Teresy
z okazji 64 rocznicy urodzin
19.00 + Janina Irzykowska
www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE MĘKI
I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2018 r.
25 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
26-28 marca - Msza święta, godz. 18.00; Spowiedź święta, godz. 17.30
29 marca - Wielki Czwartek
1800 - 1900 Spowiedź święta
1900 Msza Wieczerzy Pańskiej
2100 – 2300 Adoracja Najświętszego Sakramentu
30 marca - 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
31 marca - 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
1 kwietnia - Niedziela Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Msza święta, godz.: 930, 1100, 1230 i 1900
2 kwietnia - Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
Msza święta, godz.: 800, 930, 1100, 1230 i 1900
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Ogłoszenia duszpasterskie - 25.03.2018 r.

Liturgia słowa - Niedziela Palmowa
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 krzyżowej. 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 (Mk 14,1-15,47) Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Marka.

Fundacja Wspierania Inicjatywy
„Ad melius”
Numer KRS: 0000480577
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1. Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień - czas bezpośrednio poprzedzający
wielkanocne uroczystości 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. 18 30. Innych nabożeństw
Wielkim Tygodniu nie będzie.
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 których zrobione zostaną paczki dla najuboższych z naszej parafii. Paczki
wydawane będą w Wielką Sobotę w domu parafialnym od godz. 15 00 do 1530. Dzieci
z parafialnego koła plastycznego prowadzą nadal, przed kościołem, kiermasz stroików
i dekoracji wielkanocnych. Za wszelką pomoc Bóg zapłać.
4. Dzisiaj po Mszach świętych będzie można nabyć wielkanocne ciasto pieczone przez
panie z Parafialnego Koła Żywego Różańca. Dochód ze sprzedaży ciasta przeznaczony
zostanie na wielkopostną jałmużnę. Serdecznie zachęcamy do wsparcia i życzymy miłych
chwil w towarzystwie rodziny i przyjaciół przy południowej kawie i smacznym kawałku
ciasta z parafialnego kiermaszu.
5. We wtorek, 27 marca o godz. 18 30 zapraszamy do pomocy w przygotowaniu
(posprzątaniu) kościoła 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, 28 marca, będzie nieczynne. Wszelkie ważne sprawy, tj.
chrzest, pogrzeb, posługa sakramentalna do chorega, proszę zgłaszać bezpośrednio do
księdza. Inne sprawy, takie jak wydanie zaświadczenia, proszę o zgłoszenie się do biura
parafialnego po świętach. Dziękuję 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 Sakramentu w ciemnicy od godz. 2100 do 2300. Spowiedź święta od godz.
1800 do 1900. Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 19 00. Liturgię
poprzedzi Droga Krzyżowa o godz. 1830. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 800
do 1830 i od 2100 do 2300. Spowiedź święta od godz. 1800 do 1900 i od 2100 do 2200.
Odwiedziny chorych w domach z posługą sakramentalną od godz. 9 00. 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 święcenia 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 kościele. W sobotę po Jutrzni odbędzie się poświęcenie pokarmów.
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. 8 00.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej
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Nieustającej Pomocy.
Proboszcz

