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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 08.04.2018 r.  - 2 niedziela wielkanocna 

8.00 + Romuald Leszkowicz 

9.30 + Stanisław, Wiktor, Józefa, Zofia 

11.00 + Krystyna, Alojzy, Bogdan, Waldemar, zmarli z rodziny Mądry 

12.30 + Wojciech (24 rocz. śm.) i zmarli z rodziny 

19.00 + Stefan Komar (5 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 09.04.2018 r.  

18.00 + Zygmunt, Pelagia, Anna, Henryk, Teodozja, Józef, Helena  

Wtorek: 10.04.2018 r.  

18.00 + Rozalia Młynarska  

Środa: 11.04.2018 r.  

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii - 
II Róża Żywego Różańca  

Czwartek: 12.04.2018 r.   

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii - 
II Róża Żywego Różańca  

Piątek: 13.04.2018 r.   

18.00 Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospo-
darce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by 
potrafili otwierać nowe drogi - III Róża Żywego Różańca  

Sobota: 14.04.2018 r.  

18.00 + Stefan Sobczak  

Niedziela: 15.04.2018  r. 

8.00 + Jadwiga Żuk (1 rocz. śm.), Stanisław Żuk (21 rocz. śm.), 
zmarli z rodziny  

9.30 + Jadwiga, Henryk, Malwina  

11.00 Msza św. imieninowa ks. Roberta  

12.30 + Honorata, Władysław Sawińscy; zm. z rodz. Sawińskich, 
Szczytko  

19.00 + Grzegorz Stasiński (1 rocz. śm.)  

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 13/2018  

3 godzina, 3 słowa, 3 sekundy 
 

Nastaw funkcję codziennego przypominania w swoim telefonie 

komórkowym na godzinę 15.00   

Jest to Godzina Miłosierdzia- godzina śmierci Pana Jezusa.   

O 15.00 poświęć 3 sekundy na wypowiedzenie sercem trzech 

słów:  

JEZU UFAM TOBIE. 
Przez krótki moment połącz się  z Chrystusem konającym na 

krzyżu i  błagaj o miłosierdzie dla siebie i świata. 

Podziel się tym z innymi.  

Może właśnie te trzy sekundy poświęcone ufnie Jezusowi  

zadecydują kiedyś o naszym zbawieniu  

 

 

Nowy numer konta bankowego parafii 

82 1140 2004 0000 3002 7751 6275 
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Liturgia słowa –  2 Niedziela Wielkanocna 

I czytanie  (Dz 4, 32-35) Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, któ-

rzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko 

mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu 

Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cier-

piał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili 

pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu 

też rozdzielano według potrzeby.  

II czytanie (1 J 5, 1-6) Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesja-

szem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje 

również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy 

dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem 

miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania 

Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; 

tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż 

zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus 

Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w 

wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest praw-

dą. Można odmawiać sekwencję: Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary  

Ewangelia (J 20, 19-31) Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie 

przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 

przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powie-

dziawszy, 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 odpuszczo-

ne, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwuna-

stu, 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 ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę". A po 

ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z 

nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: 

"Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zo-

bacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, 

lecz wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg 

mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogo-

sławieni, 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 - 08.04.2018 r.  

1. Niedzielą Miłosierdzia rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Mi-

łosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powin-

no  skłaniać  nas  do  okazywania  miłosierdzia  innym,  a  szczególnie 

najbardziej  potrzebującym.  Dzisiaj  i  przez  cały  tydzień  otaczamy 

szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością 

charytatywną  w  naszej  parafii.  Zachęcamy  również  do  konkretnego 

zaangażowania się w pracę Caritas w naszej parafii. 

2. Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczy-

stość Zwiastowania Pańskiego. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800. Uro-

czystość ta obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej 

Adopcji Dziecka Poczętego.  

3. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio w ponie-

działek przed Mszą św.; Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z 

modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszą św.; adorację 

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. 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Zmiana tajemnic Żywego 

Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 930.;Rodzice młodzieży planującej w 

tym roku przystąpić do sakramentu bierzmowania w poniedziałek  9 kwiet-

nia po Mszy św. W kościele (około godz. 1845); II rok przygotowania do 

bierzmowania w poniedziałek 9 kwietnia o godz. 1830; Parafialne Koło Ra-

dia Maryja w czwartek 12 kwietnia po Mszy św.; Matki w Modlitwie w pią-

tek 13 kwietnia o godz. 1900; Chór parafialny w piątek 13 kwietnia o godz. 

2000. Zapraszamy też osoby, które chciałby spróbować swoich sił w śpiewie 

liturgicznym.; kółko plastyczne w sobotę 14 kwietnia o godz. 1100. 

5. W niedzielę 15 kwietnia o godz. 11.00 zapraszamy na Msze św. imieni-

nową ks. proboszcza Roberta. 

6. Dzisiaj po Mszach św. przed wejściem do kościoła, w ramach Niedzieli 

Miłosierdzia, są zbierane datki do puszki na potrzeby Caritas. Taca zbierana 

podczas Mszy św. przeznaczona jest na zakup organów do kościoła. Cały 

czas istnieje możliwość ufundowania konkretnego głosu w organach. Dzię-

kuję za każde wsparcie finansowe. 

7.  Wszystkim  solenizantom  i  jubilatom  życzymy  błogosławieństwo  

Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


