Numer: 16/2018

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 22.04.2018 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich
prowadzonych
9.30 Msza św. dziękczynna z okazji 75 rocznicy urodzin Marka
Karczewskiego 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
Poniedziałek: 23.04.2018 r.
18.00 + Bożena, Janusz, Marek, Benedykt Żakowiak
Wtorek: 24.04.2018 r.
18.00 W pewnej intencji
Środa: 25.04.2018 r.
18.00 + Elżbieta Drelich
Czwartek: 26.04.2018 r.
18.00 + Danuta Superlak
Piątek: 27.04.2018 r.
18.00 + Stanisław, Wincentyna, Alina z rodz. Sikora
Sobota: 28.04.2018 r.
18.00 + Władysław Krzyśków (3 rocz. śm.)
Niedziela: 29.04.2018 r.
8.00 + Józefa, Bolesław, Zenon
9.30
11.00
12.30
19.00

W intencji Matek w Modlitwie
+ Helena, Mieczysław
+ Andrzej (3 rocz. śm.)
+ Agnieszka Linkiewicz

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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Harmonogram
prób przygotowujących do
sakramentu bierzmowania
23-24 kwietnia, godz. 19.00 w
kościele
25 kwietnia, godz. 20.00 w domu parafialnym
26-27 kwietnia, godz. 19.00 w kościele
Harmonogram
prób przygotowujących do sakramentu I Komunii Świętej
Spotkania w kościele zawsze o godz. 19.00 – obecność obowiązkowa
Grupa I: 07. – poniedziałek; 10 – czwartek; 15 – wtorek;
18 – piątek; 21 – poniedziałek; 24 – czwartek.
Grupa II: 08 – wtorek; 11 – piątek; 14 – poniedziałek;
17 – czwartek; 22 – wtorek; 25 – piątek.
09, 16 i 23 maja – środy, spotkania ze śpiewu dla obu grup z Panią Kasią
26.05.18 – sobota, spowiedź dla obu grup godz. 10.00
27.05.18 – niedziela I Komunia Święta godz. 11.00 - I grupa
27.05.18 – niedziela I Komunia Święta godz. 13.00 - II grupa
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Liturgia słowa – 4 Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie - 22.04.2018 r.

I czytanie (Dz 4, 8-12) Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: "Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas
dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił
z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami
zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących,
tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym
zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego
imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni".
II czytanie (1 J 3, 1-2) Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale
jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim
jest.
Ewangelia (J 10, 11-18) Jezus powiedział: "Ja jestem dobrym
pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik
zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością,
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je
porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna
Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także
inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić,
i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby
je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je
oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki
nakaz otrzymałem od mojego Ojca".

1. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby
w Kościele. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów,
misjonarzy, osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani
przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie, a także, aby
rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech
błogosławieństwo nowych powołań spocznie również na naszej
wspólnocie parafialnej.
2. Jutro, w uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, modlimy się za naszą Ojczyznę. Zapraszamy na Msze Św. o godz. 1800.
3. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Ojca Pio
w poniedziałek przed Mszą św.; Nowennę do Matki Bożej Nieustającej 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.
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Młodzież przyjmująca
w tym roku sakrament bierzmowania według harmonogramu zamieszczonego w obecnym numerze biuletynu parafialnego Okno i na internetowej stronie parafialnej. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony przez Ks. Abp. Andrzeja Dzięgę 4 maja o godz. 1800; I rok przygotowania do bierzmowania w poniedziałek 23 kwietnia o godz. 1830;
Matki w Modlitwie w piątek 27 kwietnia o godz. 1900; Chór parafialny
w piątek 27 kwietnia o godz. 2000.
5. 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.
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
harmonogram
spotkań
przygotowujących
do
sakramentu
bierzmowania i I Komunii Świętej.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej nieustającej pomocy.
Proboszcz
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