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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 10.04.2016 r.  

8.00 + Czesław Szefler 

9.30 + Celina Brodzińska 

11.00 Msza św. dziękczynna z okazji 30 rocz. ślubu Doroty i Mariu-

sza z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólne-

go 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 

Poniedziałek: 11.04.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 Za parafian 

Wtorek: 12.04.2016 r. 

18.00  

Środa: 13.04.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00  

Czwartek: 14.04.2016 r. 

18.00 + Helena (18 rocz. śm.), Danuta (2 rocz. śm.) 

Piątek: 15.04.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 16.04.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 17.04.2016 r.  

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich 
prowadzonych 

9.30 + Kazimierz Jackiewicz 

11.00  

12.30 Msza św. imieninowa ks. proboszcza Roberta 

19.00 + Henryk, Malwina 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 15/2016  

Konserwacja Stacji Drogi Krzyżowej 

W lutym rozpoczę-
to prace konserwa-
torskie przy drew-
nianych stacjach 
Drogi Krzyżowej z 
naszego kościoła 
pochodzących 
prawdopodobnie z 
80 lat XX wieku. 
Stan zachowania 
stacji Drogi Krzy-
żowej określono 
jako zły. Widoczne 
są liczne kopczyki 
mączki drzewnej 

wysypujące się z otworów wylotowych po 
owadach. Właściwości mechaniczne drewna zostały znacznie osłabio-
ne. Samo oryginalne opracowanie malarskie jest mocno przetarte . W 
ramach prac konserwatorskich wykonane są wzmocnienia podłoża 
drewnianego - poprzez impregnację, uzupełnienie ubytków drewna i 
zaprawy. Odnowienie opracowania malarskiego na powierzchni stacji 
oraz pozłocenie i posrebrzenie wybranych elementów. Koszt konser-

wacji i renowacji jednej Stacji Drogi Krzyżowej to 750 zł. 

Przedszkole Montessori - zapisy całoroczne 

tel.: 883-065-354;  

www.montessori.szczecin.pl 
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Liturgia słowa - 3 niedziela wielkanocna 
I czytanie: (Dz 5,27b-32.40b-41) Arcykapłan zapytał apostołów: Zakazaliśmy wam suro-

wo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie 

ściągnąć na nas krew tego Człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowie-

dział Piotr i Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawie-

siwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby 

dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie 

oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. I zabronili im prze-

mawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, 

że stali się godni cierpieć dla imienia /Jezusa/.  

II czytanie:  (Ap 5,11-14) Ja Jan ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i 

Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem 

donośnym: Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, 

i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod 

ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadające-

mu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków! A 

czworo Zwierząt mówiło: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.  

Ewangelia: (J 21,1-19) Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w 

ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilej-

skiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do 

nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do 

łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże 

uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do 

jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, 

a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział 

więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy, 

że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się 

w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem 

nie było daleko - tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na zie-

mi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, 

któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb 

w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. 

Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu 

pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał 

im - podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmar-

twychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, 

czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię ko-

cham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szy-

monie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. 

Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy 

kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I 

rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: 

Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się 

sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię 

opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwiel-

bi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną! 
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Ogłoszenia duszpasterskie - 10.04.2016 r. 

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

działek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakra-

mentu 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: III rok przygotowania do 

bierzmowania w poniedziałek 11 kwietnia o godz. 1830 ; rodzice młodzieży 

przystępującej w tym roku do sakramentu bierzmowania w poniedziałek 11 

kwietnia, po Mszy św. w kościele (koło godziny 1830); Parafialne Koło Radia 

Maryja w czwartek 14 kwietnia o godz. 1830; koło plastyczne w sobotę 16 

kwietnia o godz. 1100. 

3. W niedzielę 17 kwietnia o godz. 1230 zapraszamy na Mszę św. imieninową 

ks. proboszcza Roberta. Polecajmy solenizanta w naszych modlitwach. 

4. Rozpoczęły się zapisy dzieci do działającego przy parafii Przedszkola 

Montessori „Pod Aniołami.pl” na rok 2016/17. Od poniedziałku do piątku, 

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, można przyjść i zapoznać się 

z metodami pracy i wychowywania dzieci w przedszkolu. Więcej informacji 

n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j :  w w w . p o d a n i o ł a m i . p l  l u b 

www.montessori.szczecin.pl  

5. Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczęliśmy w Kościele Tydzień Miło-

sierdzia. Dlatego dzisiaj zbierane są przed kościołem datki na ubogich. Za 

każdy dar serca Bóg zapłać. 

6. Taca zbierana podczas dzisiejszych Mszy św. przeznaczona jest na inwe-

stycje parafialne. Nadal istnieje możliwość wsparcia bezpośredniego przez 

ufundowanie konserwacji i renowacji stacji drogi krzyżowej. Koszt odnowie-

nia jednej stacji to 750 zł. Za każde wsparcie, a także za ufundowanie reno-

wacji stacji drogi krzyżowej dziękuję. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik 

„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” w którym znajduje 

się plansza na nabożeństwa majowe dla dzieci, „L’Osservatore Romano”, 

„Miłujcie się” i biuletyn parafialny „Okno”, w którym znajdziemy m.in. czy-

tania na bieżącą niedzielę, ogłoszenia duszpasterskie czy intencje na najbliż-

szy tydzień. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i 

opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 

http://www.podaniołami.pl
http://www.montessori.szczecin.pl

