INTENCJE MSZALNE
Numer: 15/2012
Niedziela: 08.04.2012 r.
9.30 + Bronisław, Bogdan
11.00 + Józef (35 rocz. śm.), Helena, Piotr z rodz. Leniartów
12.30 za parafian
19.00 + Wojciech (18 rocz. śm.), za zmarłych rodziców i pozostałych członków
rodziny
Poniedziałek: 09.04.2012 r.
8.00 za parafian
9.30 + Henryk Skowroński (30 dni po pogrzebie)
11.00 + Władysław Sawiński (1 rocz. śm.)
12.30 + Wielebińskich, Ligenza, Kujawa
19.00

Chrystus Zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest.
Iż mamy zmartwychpowstać
z Panem Bogiem królować. Allelulaja!

Wtorek: 10.04.2012 r.
18.00 1)
+ Władysław Sawiński (1 greg.)
2)
O życie wieczne dla ofiar katastrofy w Smoleńsku w 1. rocznicę
Środa: 11.04.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 1)
intencje nowennowe
2)
+ Władysław Sawiński (2 greg.)
Czwartek: 12.04.2012 r.
18.00 1)
2)

+ Władysław Sawiński (3 greg.)
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - I Róża Żywego Różańca
Piątek: 13.04.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Władysław Sawiński (4 greg.)
Sobota: 14.04.2012 r.
18.00 + Władysław Sawiński (5 greg.)
Niedziela: 15.04.2012 r.
8.00 O błogosławieństwo Boże dla Stefanii w rocznicę 84 urodzin
9.30 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Jaszczuk
11.00 + Władysław Sawiński (6 greg.)
12.30
19.00 1)
2)
4

Dziękczynna za doznane łaski
O Boże błogosławieństwo dla Ewy i Hilarego z okazji 18 rocz. zawarcia związku małżeńskiego z prośbą o łaski dla nich i dzieci.

www.bolesna.szczecin.pl

Chrystus Zmartwychwstał! Niech ta prawda towarzyszy nam każdego
dnia, abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano, żyje, działa
i pragnie nas prowadzić do Ojca. Niech zmartwychwstanie Chrystusa
wyzwala nas z leku i smutku. Niech otwiera nas na działanie Ducha
Świętego, abyśmy podążając śladami Pana przechodzili ze śmierci do
życia. Chrystus Zmartwychwstał ! Prawdziwie Zmartwychwstał!
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą:
Ks. Robert, proboszcz
Ks. Zbigniew
Ks. Piotr
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Liturgia słowa - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
I czytanie (Dz 10,34a.37-43) Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei,
przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co
się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie
sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego
że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy
byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi
żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił
Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym
uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił
Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w
Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.
II czytanie (Kol 3,1-4) Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze
życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy
i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
lub
(1 Kor 5,6b-8) Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście.
Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności,
lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy.
Ewangelia (J 20,1-9) Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze
było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od
grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego
Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem,
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie
zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 08.04.2012 r.
1. 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
św. w niedzielę o godz. 800. Taca ze Mszy świętych w drugi dzień
świąt przeznaczona jest na KUL i WT US
2. Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Tego dnia na Mszy świętej o godz. 1230 nastąpi przyjęcie do grona
służby liturgicznej sześciu chłopców.
3. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w piątek od
godz. 1700 do 1800.
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Klasa III gimnazjum,
12 kwietnia (czwartek) o godz. 1830; Kandydaci na ministrantów, 14
kwietnia (sobota) o godz. 1030; Ministranci, 14 kwietnia (sobota)
o godz. 1400; Kółko plastyczne, 14 kwietnia (sobota) o godz. 1100;
Schola muzyczna, 15 kwietnia (niedziela) o godz. 1130.
5. Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc w przygotowaniu Świąt
Wielkiej Nocy. Młodzieży za pomoc w budowaniu ciemnicy i grobu;
ministrantom i osobom czytającym za zaangażowanie w liturgię;
paniom z Caritasu za pracę na rzecz ubogich; za posprzątanie kościoła.
Wszystkim dziękuję za wspólną modlitwę podczas tych świętych dni
oraz za dary materialne i finansowe dla parafii i ubogich.
6. Chrystus Zmartwychwstał! Niech ta prawda towarzyszy nam
każdego dnia, abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano, żyje,
działa i pragnie nas prowadzić do Ojca. Niech zmartwychwstanie
Chrystusa wyzwala nas z leku i smutku. Niech otwiera nas na działanie
Ducha Świętego, abyśmy podążając śladami Pana przechodzili ze
śmierci do życia. Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
Proboszcz
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