Numer: 14/2016

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 03.04.2016 r. - 2 niedziela zmartwychwstania
8.00
9.30 Za parafian
11.00 + Paweł Soroczyński (1 rocz. śm.)
12.30 Z okazji imienin o błogosławieństwo Boże dla Ryszarda i o
Boże Miłosierdzie dla rodziny Jaszczuk
19.00
Poniedziałek: 04.04.2016 r.
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela Miłosierdzia

Wtorek: 05.04.2016 r.
18.00
Środa: 06.04.2016 r.
18.00 Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie
za swoją cenną pracę - II Róża Żywego Różańca
Czwartek: 07.04.2016 r.
18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty
parafialnej - I Róża Żywego Różańca
Piątek: 08.04.2016 r.
18.00 + Sylwester Iber (miesiąc po pogrzebie)
Sobota: 09.04.2016 r.
18.00 Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary
w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych III Róża Żywego Różańca
Niedziela: 10.04.2016 r.
8.00 + Czesław Szefler
9.30
11.00 Msza św. dziękczynna z okazji 30 rocz. ślubu Doroty i Mariusza z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia i o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
12.30 + Wojciech (22 rocz. śm.) i za pozostałych zmarłych z rodziny.
19.00 + Władysław, Honorata Sawińscy; zm. z rodz. Sawińkich
i Szczytko
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Bardzo lubię tę modlitwę (Koronkę do Miłosierdzia Bożego), ponieważ jest krótka, konkretna, a jednocześnie mam poczucie, że można
przez nią bardzo dużo wymodlić. Gdy odmawiam koronkę o 15.00,
czyli w tak zwanej Godzinie Miłosierdzia, mam świadomość,
że ta modlitwa ma dodatkową moc. Modlę się w intencji tych, którzy
potrzebują mojej modlitwy, a także o miłosierdzie dla mnie. (Monika
Białek, dziennikarka)
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Liturgia słowa - 2 niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
I czytanie: (Dz 5,12-16) Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów
wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych
nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej
też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też
chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego
Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo
ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste,
a wszyscy doznawali uzdrowienia.
II czytanie: (Ap 1,9-11a.12-13.17-19) Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik
w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia
w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej:
Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom, które są w Azji. I obróciłem się, aby widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się ujrzałem
siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna
Człowieczego, obleczonego [w szatę] do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył
na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i
żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze
śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi
się stać.
Ewangelia: (J 20,19-31) Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia.
Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A
Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku
Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!
Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w
tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 03.04.2016 r.
1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie,
który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród
nas. O godz. 1500 zapraszamy do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego.
2. Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy
Wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. Zapraszamy na Msze Św. o godz. 1800.
3. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej.
4. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św.
o godz. 930; dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. w poniedziałek
4 kwietnia o godz. 1830; I rok przygotowania do bierzmowania w środę 6 kwietnia o godz. 1830; Matki w Modlitwie w piątek 8 kwietnia o godz. 1830; kółko
plastyczne w sobotę 9 kwietnia o godz. 1100.
5. Dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca przed kościołem zbierane są datki na
obiady dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, które takiego wsparcia potrzebują.
Za tydzień w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona będzie na inwestycje parafialne. Za wszelką pomoc dziękuję.
6. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie w Jubileuszowym
Roku Miłosierdzia prośmy Boga za wstawiennictwem o wszelkie łaski dla nas
i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństw Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz

Przedszkole Montessori - zapisy całoroczne
tel.: 883-065-354;
www.montessori.szczecin.pl
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