Numer: 16/2015

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 19.04. 2015 r.
8.00 + 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
Poniedziałek: 20.04.2015 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 1)
+ Honorata Sawińska (greg. 14)
2)
Msza św. dziękczynna w intencji Moniki i Pawła z okazji 19
rocznicy ślubu z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze
lata wspólnego życia i o opiekę Matki Bożej nad całą rodziną.
Wtorek: 21.04.2015 r.
18.00 1)
+ Honorata Sawińska (greg. 15)
2)
Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go
jako dar Boga - I Róża Żywego Różańca
Środa: 22.04.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Honorata Sawińska (greg. 16)
Czwartek: 23.04.2015 r.
18.00 + Honorata Sawińska (greg. 17)
Piątek: 24.04.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Honorata Sawińska (greg. 18)
Sobota: 25.04.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Honorata Sawińska (greg. 19)
Niedziela: 26.04.2015 r.
8.30 + Zofia
9.30 + Jan, Krystyna
11.00 + Stefan (13 rocz. śm.)
12.30 + Honorata Sawińska (greg. 20)
19.00 Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność
zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła - II Róża
Żywego Różańca
4

www.bolesna.szczecin.pl

Św. Wojciech
Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult szybko ogarnął Węgry, Czechy oraz
kolejne kraje Europy. Wojciech jest jednym z
trzech głównych patronów Polski (obok NMP
Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej
i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz miast,
m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka. Ku czci św.
Wojciecha zostały zrobione słynne drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 obrazachpłaskorzeźbach, wykonanych w brązie, są przedstawione sceny z życia św. Wojciecha. Św. Bruno
Bonifacy z Kwerfurtu, również benedyktyn, biskup i przyszły męczennik, napisał około 1004 r.
zachowany do dzisiaj "Żywot św. Wojciecha".

Św. Marek
Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz
miast: Bergamo, Wenecji, a także Albanii.
Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz
w sprawach pogody.
W ikonografii św. Marek ukazywany jest w
stroju arcybiskupa, w paliuszu albo jako biskup wschodniego rytu. Trzyma w dłoni zamkniętą lub otwartą księgę. Symbolizuje go
m.in. lew ze skrzydłami - jedno z ewangelicznych zwierząt, lew u stóp, drzewo figowe,
zwój.
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Liturgia słowa – 3 Niedziela Wielkanocna
I czytanie (Dz 3,13-15.17-19) Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama,
Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, 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. Pokutujcie więc i nawróćcie się,
aby grzechy wasze zostały zgładzone.
II czytanie (1 J 2,1-5a) Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście
nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec
Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy
całego świata. 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 naukę, 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! Zatrwożonym 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. Dotknijcie
się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, 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
jadł wobec 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 Prawie Mojżesza, u Proroków i w
Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do
nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie
grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 19.04.2015 r.
1. W czwartek, 23 kwietnia obchodzić będziemy uroczystość św. Wojciecha, biskupa i
męczennika, głównego patrona Polski obok Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i
św. Stanisława, biskupa i męczennika. Zapraszamy na Msze Św. w naszym kościele o
godz. 1800.
2. 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.
3. Spotkania formacyjne: dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej w poniedziałek
20 kwietnia o godz. 1800 w domu parafialnym; rodzice młodzieży przystępującej w tym
roku do sakramentu bierzmowania w poniedziałek 20 kwietnia, po Mszy św. w kościele;
koło plastyczne w sobotę 25 kwietnia o godz. 1100.
4. Dzisiaj 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. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne parafii zebrane zostało 2200 zł. Natomiast
dzisiaj przy wyjściu z kościoła zbierane ofiary do puszki na pomoc diecezji lwowskiej,
która w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy boryka się z
bardzo dużymi problemami finansowymi. Za każdy dar serca Bóg zapłać.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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