INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 12.04. 2015 r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego
8.00 W intencji rodziny Jaszczuk i Elżbiety z prośbą o Miłosierdzie
Boże

Numer: 15/2015

9.30 W intencji Bartusia z prośbą o łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej
11.00 O Boże błogosławieństwo, łaskę wiary i opiekę Matki Bożej dla
Sylwii i Doroty
12.30 Za parafian
19.00 + Honorata Sawińska (greg. 6)
Poniedziałek: 13.04.2015 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Honorata Sawińska (greg. 7)

Niedziela Miłosierdzia Bożego
12 kwietnia 2015 r.

Wtorek: 14.04.2015 r.
18.00 1)
+ Honorata Sawińska (greg. 8)
2)
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii
- III Róża Żywego Różańca
Środa: 15.04.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Honorata Sawińska (greg. 9)
Czwartek: 16.04.2015 r.
18.00 + Honorata Sawińska (greg. 10)
Piątek: 17.04.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Honorata Sawińska (greg. 11)
Sobota: 18.04.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Honorata Sawińska (greg. 12)
Niedziela: 19.04.2015 r.
8.30 + Czesława Szefler (28 rocz. śm.)
9.30 + Teofila, Stanisław
11.00 Msza św. imieninowa ks. proboszcza Roberta
12.30 Honorata Sawińska (greg. 13)
19.00 + Wojciech; zm. z rodziny

www.bolesna.szczecin.pl
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Liturgia słowa – Niedziela Miłosierdzia Bożego
I czytanie (Dz 4,32-35) Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli
wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana
Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał 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) Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga
się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który 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 kto 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 jest prawdą.
Ewangelia (J 20,19-31) Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia,
tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 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 dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej
książce, 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 - 12.04.2015 r.
1. 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.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 930; drugi rok przygotowania do sakramentu bierzmowania w poniedziałek 13 kwietnia o godz. 1830; koło plastyczne
w sobotę 18 kwietnia o godz. 1100.
3. Dzisiaj na Mszy świętej o godz. 1230 nastąpi przyjęcie do grona służby
liturgicznej nowych ministrantów. Gratulujemy rodzicom wychowania religijnego synów.
4. W niedzielę 19 kwietnia o godz. 1100 zapraszamy na Mszę św. imieninową
ks. proboszcza Roberta. Polecajmy solenizanta w naszych modlitwach.
5. Osoby, które we wrześniu jadą na parafialną pielgrzymkę do Fatimy
i miejsc świętych w Portugalii proszę o uregulowanie pierwszej raty wpłaty.
6. Trwają nadal zapisy na pielgrzymkę do Jasnej Góry, Krakowa, Kalwarii
Zebrzydowskiej i Wadowic w terminie 5 - 7 czerwca br. Całościowy koszt to
350 zł. od osoby. Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św. Szczegółowy plan
wywieszony jest w gablocie parafialnej przed kościołem. Serdecznie zapraszamy.
7. Rozpoczęły się zapisy dzieci do działającego przy parafii Przedszkola
Montessori „Pod Aniołami.pl” na rok 2015/16. Od poniedziałku do piątku, po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, można przyjść i zapoznać się z
metodami pracy i wychowywania dzieci w przedszkolu. Więcej informacji na
stronie internetowej: www.podaniołami.pl lub www.montessori.szczecin.pl
8. Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczynamy w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Dlatego dzisiaj zbierane są przed kościołem datki na ubogich. Za
każdy dar serca Bóg zapłać.
9. Taca zbierana podczas dzisiejszych Mszy św. przeznaczona jest na inwestycje parafialne. Za każde wsparcie dziękuję.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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