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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 06.04.2014 r. 

8.00 + Czesława Szefler 

9.30 + Jan Kopański (28 greg.) 

11.00 + Michalina Gruszczyńska (40 rocz. śm.), Agnieszka Woroniecka 
(20 rocz. śm.) 

12.30 1) + Stefan Sobczak (12 rocz. śm.) 

2) + Władysław Sawiński (3 rocz. śm.), zm. z rodz. Sawińskich   
i Szczytko 

19.00 Za parafian 

Poniedziałek: 07.04.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

19.00 + Jan Kopański (29 greg.) 

Wtorek: 08.04.2014 r. 

19.00 + Jan Kopański (30 greg.) 

Środa: 09.04.2014 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

19.00 Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczo-
nych przez ból i chorobę - I Róża Żywego Różańca 

Czwartek: 10.04.2014 r. 

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - II Ró-
ża Żywego Różańca 

Piątek: 11.04.2014 r. 

18.00  

Sobota: 12.04.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 Aby nauczanie bł. Jana Pawła II było aktualne w naszym życiu i 
przynosiło duchowe owoce - III Róża Żywego Różańca 

Niedziela: 13.04.2014 r. - Niedziela Palmowa 

8.00  

9.30 + Zofia Kowalczyk (1 rocz. śm.); zm. z rodz. Kisiel, Pietrzykowscy 

11.00 + Danuta, Zygmunt 

12.30 + Wojciech (20 rocz. śm.); zm. z rodziny 

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 14/2014  

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

ulicami naszego osiedla  

piątek 11 kwietnia o godz. 1830.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga krzyżowa – w Kościele katolickim nabożeństwo wielkopostne o cha-

rakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu dro-

gi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Tradycja odprawiania 

drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili 

ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy sta-

cjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji usta-

lono w XVII wieku. W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana 

jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych najczęściej na ścianach bocz-

nych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z 

ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są 

również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym 

jest prawda, miłość itp.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerozolima
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_Braci_Mniejszych
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Liturgia słowa –  V niedziela Wielkiego Postu 

I czytanie (Ez 37,12-14) Tak mówi Pan Bóg: "Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z gro-
bów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i 
z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do 
kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam", mówi Pan Bóg.  

II czytanie (Rz 8,8-11) A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie 
żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma 
Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało 
wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek 
usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co 
wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w 
was swego Ducha.  

Ewangelia (J 11,1-45) Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. 
Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz 
chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. 
Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej 
Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak że 
słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do 
swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Rzekli do Niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiło-
wali Cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu 
godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak 
ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: 
Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli 
zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczaj-
nym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze 
względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do 
współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łaza-
rza już do czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około pięt-
nastu stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy 
zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. 
Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci 
wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła 
Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł 
do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć bę-
dzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała Mu: Tak, 
Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedzia-
ła, odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś tamta 
to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż 
w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, 
widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam pła-
kać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do 
Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, 
którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? Odpo-
wiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował! Niektórzy z 
nich powiedzieli: Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A 
Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spo-
czywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, już 
cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że 
jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Oj-
cze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu 
na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. To powiedziawszy zawo-
łał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane 
opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu 
chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwie-
rzyło w Niego.   3 

Ogłoszenia duszpasterskie - 06.04.2014 r.  

1. Dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które 

prowadzi ks. dr Cezary Korzec, adiunkt WT US. Nauki będą głoszone podczas wszyst-

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

modlitwie ten szczególny czas w naszym życiu religijnym. W czasie rekolekcji, w śro-

dę 09 kwietnia, biuro parafialne będzie nieczynne. 

2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego osiedla zostanie odprawione w pią-

tek 11 kwietnia 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 Nieustającej Po-

mocy w środę przed Mszą św. wieczorną; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Ma-

ryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w 

niedziele Wielkiego Postu o godz. 1830.  

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Różańca dzi-

siaj po Mszy św. o godz. 930 w kościele; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świę-

tej w poniedziałek 7 kwietnia o godz. 1830; III rok przygotowania do sakramentu bierz-

mowania w środę 9 kwietnia o 1830. Osoby, które jeszcze nie składały publicznego 

wyznania wiary, a w tym roku planują przystąpić do sakramentu bierzmowania, zapra-

szamy na Msze św. w niedzielę 13 kwietnia o godz. 1100;Parafialne Koło Przyjaciół 

Radia Maryja w czwartek 10 kwietnia o godz. 1900; zbiórka ministrantów i kandydatów 

na ministrantów w sobotę 12 kwietnia o godz. 1030; koło plastyczne w sobotę 12 kwiet-

nia o godz. 1100; schola muzyczna w sobotę 12 kwietnia o godz. 1400. 

5. Osoby, które pragną w tym roku zawrzeć sakramentalny związek małżeński zapra-

szamy na nauki przedmałżeńskie, które odbędą się w terminie od 7 do 10 kwietnia o 

godz. 2000 w domu parafialnym. W sposób szczególny przyszłych małżonków zachęca-

my do udziału w rekolekcjach wielkopostnych. 

6. Parafialny Caritas kontynuuje akcję pomocy najuboższym. Nabywając świece, ba-

ranki, palmy oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej potrzebujących. Wystawio-

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

zrobione paczki dla najuboższych z naszej parafii. Dzisiaj też po Mszach św. zbierane 

są datki do puszki na obiady dla biednych dzieci i młodzieży z naszej parafii. Dziękuję 

za wszelkie wsparcie. 

7. W przyszłą niedziele – Niedzielę Palmową - po Mszach świętych będzie można na-

być ciasto pieczone przez panie z Parafialnego Koła Żywego Różańca. Dochód ze 

sprzedaży ciasta przeznaczony zostanie na wielkopostną jałmużnę. Zachęcamy do włą-

czenia się w wielkopostną akcję charytatywną. 

8. Dziękuję za wszelkie wsparcie finansowe na remont kościoła oraz za dotychczasową 

pomoc w posprzątaniu i przygotowaniu kościoła do niedzielnej liturgii. Osoby chętne 

zapraszam, w sobotę 12 kwietnia po Mszy św. (koło godz. 1900), do prac porządko-

wych w kościele. Na dzień dzisiejszy trwają jeszcze prace związane z regotyzacją ko-

ścioła oraz zostały wstawione aluminiowe drzwi do pomieszczeń socjalnych w zakry-

stii. Za tydzień taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest  

w sposób szczególny za inwestycje prowadzone przez parafię. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 


