Numer: 16/2016

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 17.04.2016 r.
8.00
9.30 + Kazimierz Jackiewicz
11.00 Za parafian
12.30 Msza św. imieninowa ks. proboszcza Roberta
19.00 + Henryk, Malwina

Poniedziałek: 18.04.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio

Największy w Polsce „Marsz dla Życia”
Szczecin, Jasne Błonia - 24.04.2016 r. , godz. 15.00

18.00

Wtorek: 19.04.2016 r.
18.00

Środa: 20.04.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 + Stanisław (więzień Ostaszkowa), Wincentyna (sybiraczka)

Czwartek: 21.04.2016 r.
18.00

Piątek: 22.04.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00

Sobota: 23.04.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00

Niedziela: 24.04.2016 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich
prowadzonych
9.30 + Andrzej Szczerba (1 rocz. śm.)
11.00 O Boże błogosławieństwo dla Teresy i Stefana z okazji 35
rocz. ślubu z prośbą o szczęśliwe lata dalszego wspólnego życia. O błogosławieństwo Boże dla dzieci: Michała, Anny i Macieja
12.30 + Stefan Sobczak (14 rocz. śm.)
19.00 + Bolesława Palma (miesiąc po pogrzebie)
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www.bolesna.szczecin.pl

Tegoroczne hasło brzmi „Mężczyzna Waleczne Serce”. Mamy nadzieję, że jak co roku spotkamy się w licznym gronie, aby po raz kolejny
lub może po raz pierwszy wyjść 24 kwietnia 2016 r. na ulicę i razem
dawać świadectwo o nienaruszalnej wartości życia nienarodzonych.
KAŻDY mężczyzna, biorący udział w marszu dostanie tarcze ze stópkami. Będziemy również nieść 300-metrowy materiał na którym przepisana będzie adhortację św. Jana Pawła II „Redemptoris Custos”,
opowiadającą o niezwykłej roli jaką odegrał św. Józef w historii Zbawienia ludzkości. Do zobaczenia na Marszu!
Przedszkole Montessori - zapisy całoroczne
tel.: 883-065-354;
www.montessori.szczecin.pl
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Liturgia słowa - 4 niedziela wielkanocna
I czytanie: (Dz 13,14.43-52) Oni zaś [Paweł i Barnaba] przeszli
przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni
do synagogi i usiedli. A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego.
Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli
odważnie: Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak
odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego,
zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem
Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi.
Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy,
przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe
niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni otrząsnąwszy na
nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i
Duch Święty.
II czytanie: (Ap 7,9.14b-17) Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń,
ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są
w białe szaty, a w ręku ich palmy. I powiedziałem do niego: Panie, ty
wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i
opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed
tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A
Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał,
bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi
ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Ewangelia: (J 10,27-30) Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam
je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki
i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest
większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 17.04.2016 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: dzieci przygotowujące się
do I Komunii Świętej w poniedziałek 18 kwietnia o godz. 1830.
3. Zapraszamy na Mszę św. imieninową ks. proboszcza Roberta, dzisiaj
o godz. 1230. 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 na stronie internetowej: www.podaniołami.pl lub
www.montessori.szczecin.pl
5. Ostatniej niedzieli na inwestycję parafialne zebrane zostało 2150 zł.
Dziękuję za udzieloną pomoc.
6. Dzisiaj po Mszach św. na placu przed kościołem zbierane są do puszki
datki na rzecz organizacji Dni w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016 r. Dziękuję za wsparcie.
7. Polecamy do czytania prasę katolicką. Do dyspozycji mamy tygodnik
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno”, w którym znajdziemy m.in. czytania na bieżącą niedzielę, ogłoszenia duszpasterskie czy intencje na najbliższy tydzień.
8. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką
jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nas i
naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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