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INTENCJE MSZALNE  

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.)  

Poniedziałek: 16.04.2018 r.  

18.00 1) O zdrowie i powodzenie w szkole dla córki i błogosławień-
stwo Boże dla całej Rodziny 

 2) W pewnej intencji 

Wtorek: 17.04.2018 r.  

18.00 + Bożena Wilińska (3 m-c po śm.) 

Środa: 18.04.2018 r.  

18.00 + Helena Pietkiewicz (1 rocz. śm.) 

Czwartek: 19.04.2018 r.   

18.00  

Piątek: 20.04.2018 r.   

18.00 Andrzej (5 rocz. śm.) 

Sobota: 21.04.2018 r.  

18.00 + Czesława Szefler  

Niedziela: 22.04.2018  r. 

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzo-
nych 

9.30 Msza św. dziękczynna z okazji 75 rocznicy urodzin Marka Karczewskie-
go z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 

11.00 + Władysław, Andrzej, Franciszek Gamracy 

12.30 O Boże błogosławieństwo dla Mateusza z okazji 9 rocz. urodzin i dla taty 
Michała z okazji urodzin. 

19.00 + Regina, Edward i zm. z rodziny 

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 15/2018  

XVI Marsz dla Życia 

15 kwietnia 2018 r., godz. 15.00 
Tegoroczne hasło pochodu 

brzmi „Piękni od poczę-

cia”. Jak co roku, jego 

uczestnicy poniosą flagi 

oraz transparenty mówiące 

o godności każdego czło-

wieka, a także zaśpiewają 

piosenki specjalnie przygo-

towane na tę okazję. Pod-

kreślając wymiar patrio-

tyczny działalności pro-

life, aktywiści poniosą również 100-metrową biało-czerwoną flagę,  

a także encyklikę papieża Franciszka „Laudato Si`”, w myśl której 

żadna aktywność chroniąca środowisko nie ma racji bytu bez uprzed-

niej ochrony każdego poczętego życia. Organizatorzy manifestacji, 

czyli Bractwo Małych Stópek, zaprasza, by pod hasłem „Piękni od po-

częcia” przemaszerować ulicami Szczecina w radosnej, rodzinnej at-

mosferze, podkreślając wartość każdego życia od poczęcia do natural-

nej śmierci. Życia, którego istnienie często zależy od ofiarności i po-

stawy służby spotykanych na swej drodze osób. Zachęcają również, 

aby jak co roku przynieść pieluchy, które zostaną przekazane dla Do-

mu Samotnej Matki w Poczerninie, znajdującego się pod opieką Fun-

dacji Małych Stópek. Marsz tradycyjnie rozpocznie się na Jasnych 

Błoniach. Wyruszy o godz. 15.00 sprzed pomnika św. Jana Pawła II  

i przejdzie na plac Orła Białego. Manifestacja pro-life zakończy się 

Mszą świętą w bazylice archidiecezjalnej, podczas której będzie możli-

wość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Szczeciński 

Marsz dla Życia jest największą w Polsce manifestacją w obronie ży-

cia od poczęcia do naturalnej śmierci. Co roku uczestniczy w nim kil-

kanaście tysięcy osób. 
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Liturgia słowa –  3 Niedziela Wielkanocna 

I czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19) Piotr powiedział do ludu: "Bóg Abra-

hama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Je-

zusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy 

postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego,  

a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale 

Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz 

teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak 

zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział 

przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Po-

kutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone".  

II czytanie (1 J 2, 1-5) Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grze-

szyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa 

Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za na-

sze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świa-

ta. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego 

przykazania. Kto mówi: "Znam Go", a nie zachowuje Jego przykazań, 

ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego na-

ukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.  

Ewangelia (Łk 24, 35-48) Uczniowie opowiadali, co ich spotkało  

w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali 

o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam!" Za-

trwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł 

do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się 

w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Do-

tknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak wi-

dzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, 

rzekł do nich: "Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek 

pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: "To 

właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze  

z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Pra-

wie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". Wtedy oświecił ich umy-

sły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: "Tak jest napisane: Mesjasz 

będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego gło-

szone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim naro-

dom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego".  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 15.04.2018 r.  

 

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1100 na Msze św. imieninową ks. pro-

boszcza Roberta. 

2. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

w poniedziałek przed Mszą św.; Nowennę do Matki Bożej Nieusta-

jącej 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. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Dzieci przygotowu-

jące się do I Komunii św. w poniedziałek 16 kwietnia o godz. 1800; 

Matki w Modlitwie w piątek 20 kwietnia o godz. 1900; Chór para-

fialny w piątek 20 kwietnia o godz. 2000; kółko plastyczne w sobotę 

21 kwietnia o godz. 1100. 

4. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, 

jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Prośmy 

Boga o wszelkie łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam 

zmarłych o dar życia wiecznego. Istnieje możliwość zamówienia 

Mszy św. gregoriańskiej. 

5. Ostatniej niedzieli na zakup organów do kościoła zebrane zostało 

2000 zł. Cały czas istnieje możliwość ufundowania konkretnego 

głosu w organach. Dziękuję za każde wsparcie finansowe. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy 

periodyki:  „Niedziela”,  „Gość  Niedzielny”,  „Miłujcie  się”, 

„L’Osservatore Romano „ i biuletyn parafialny „Okno” w którym 

znajdziemy  m.in.:  ogłoszenia  duszpasterskie,  intencje  mszalne  

i czytania mszalne na bieżącą niedzielę. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa 

Bożego i opieki Matki Bożej nieustającej pomocy. 

 

Proboszcz 

http://m.in

