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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 27.04.2014 r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego 

8.00  

9.30 W intencjach modlitewnych Matek w Modlitwie 

11.00 O Boże błogosławieństw i łaski dla Ewy i Zbigniewa z okazji 33 
rocznicy ślubu 

12.30 O błogosławieństwo Boże, łaski i zdrowie dla Jerzego Wójtowicza z 
okazji 70 rocznicy urodzin. 

19.00 Za parafian 

Poniedziałek: 28.04.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 29.04.2014 r. 

18.00  

Środa: 30.04.2014  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00  

Czwartek: 01.05.2014 r.  

18.00 + Jadwiga (41 rocz. śm.) 

Piątek: 02.05.2014 r.  - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 03.05.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 04.05.2014 r.  

8.00  

9.30  

11.00 + Robert Ruchlicki (18 rocz. śm.); Kazimierz, Zofia Borowik 

12.30  

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Liturgia słowa –  I Niedziela Wielkanocna 

I czytanie (Dz 2,42-47) Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w 
łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie 
czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i 
wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu 
według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb 
po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a 
cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie 
tych, którzy dostępowali zbawienia.  

 

II czytanie (1 P 1,3-9) Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z 
martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dzie-
dzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zacho-
wane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bo-
żą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego raduj-
cie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych 
doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od 
zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i 
cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie 
Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się 
radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wia-
ry - zbawienie dusz. 

 

Ewangelia (J 20,19-31) Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. 
Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żyda-
mi, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i 
Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didy-
mos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówi-
li do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego 
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie 
włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy 
uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przy-
szedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następ-
nie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś 
rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. 
Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwie-
rzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 
uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił 
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesja-
szem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.   3 

Ogłoszenia duszpasterskie - 27.04.2014 r.  

1. Dziś, kiedy przeżywamy radość wynikająca z kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII 

przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej 

przekonują nas 1o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, 

napełnieni paschalną radością, mamy teraz zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, obja-

wione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy 

jest pośród nas. Dziś za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego możemy także uzyskać od-

pust zupełny na zwykłych warunkach. Są nimi: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do 

grzechu choćby powszedniego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świę-

tego. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub też za kogoś ze zmarłych. 

2. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego 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; Apel Jasnogórski w sobotę bezpośrednio po Różańcu Siedmiu Boleści Naj-

świętszej Maryi Panny; nabożeństwo majowe od 1 maja codziennie po Mszy św. wieczornej, a w 

niedzielę o godz. 1830. W sposób szczególny zapraszamy na Litanię loretańską w piątek, która 

odmawiana będzie przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym. W sobotę ze względu na to, że 

odprawiane są już dwa nabożeństwa maryjne nie będzie nabożeństwa majowego. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Ser-

decznie zapraszam w czwartek i piątek na Eucharystię sprawowaną w naszym kościele o godzinie 

1800. Zaś okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej będzie od godz. 1700 do 1800. Ze wzglę-

du, że nie dawno były święta Wielkanocne nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną 

w domu w piątek. W pierwszą sobotę miesiąca przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 

Królowej Polski. Tego dnia Msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godzinie: 900 i 1800. 

W tym dniu ponowimy akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 04 

maja po Mszy św. o godz. 930; Próby dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej, według 

ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na parafialnej stronie internetowej i w gablocie 

ogłoszeń. 

5. Zachęcamy młodzież do uczestnictwa w Spotkaniach Młodych w Gryficach w dniach od 1 do 3 

maja. Więcej informacji w zakrystii i na tablicy ogłoszeń przed kościołem. 

6. Osoby, które we wrześniu jadą na parafialną pielgrzymkę do Lourdes i miejsc świętych w Hisz-

panii proszę o wpłatę drugiej raty w wysokości 250 euro. 

7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa Euchary-

styczna w konkretnej intencji. Szczególnie prośmy Boga za wstawiennictwem Matki Bożej o łaski 

dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego. 

8. Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczynamy w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Dlatego za 

tydzień w pierwszą niedzielę miesiąca zbierane będą przed kościołem datki na ubogich w tym 

przede wszystkim na obiady dla dzieci i młodzieży z naszej parafii. Za każdy dar serca Bóg za-

płać.  

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

         Proboszcz 


