INTENCJE MSZALNE

Numer: 17/2016

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 1) 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.
2) O Boże błogosławieństwo dla Romy i Bogdana z okazji urodzin z
prośbą o opiekę na dalsze lata życia.
12.30 + Stefan Sobczak (14 rocz. śm.)
19.00 + Bolesława Palma (miesiąc po pogrzebie)
Poniedziałek: 25.04.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 Za parafian
Wtorek: 26.04.2016 r.
18.00
Środa: 27.04.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00
Czwartek: 28.04.2016 r.
18.00
Piątek: 29.04.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 30.04.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 01.05.2016 r.
8.00
9.30 Msza św. dziękczynna z okazji 50 rocz. ślubu Ireny i Juliana z prośbą o
błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia i o opiekę Matki
Bożej dla całej rodziny.
11.00 Msza św. z okazji 35 rocz. ślubu Ewy i Zbigniewa z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia i łaski dla całej rodziny
12.30 W 6 rocz. ślubu o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej
dla Bernadety i Krzysztofa oraz dzieci.
419.00

www.bolesna.szczecin.pl

8 powodów, dla których warto pamiętać
o 1050 rocznicy chrztu Mieszka I
1.Nasze państwo zyskało na
znaczeniu! Jako świetny polityk Mieszko I wiedział, że
przyjęcie chrztu postawi go na
równi z innymi władcami
chrześcijańskiej Europy.
2.Dzięki ślubowi z Dobrawą i
przyjęciu chrześcijaństwa z
rąk czeskich przypieczętowany został sojusz polskoczeski.
3.Wejście do rodziny chrześcijańskich władców i potęga wojska Mieszka I
otworzyła mu drogę do zostania sprzymierzeńcem cesarza, który nazywał
go swoim przyjacielem.
4.Umocniła się rola Mieszka I jako władcy! Kościół głosił, że władca pochodzi od Boga, a sprzeciwianie się władcy jest grzechem. Dzięki temu miał
solidny argument przeciw ewentualnym buntownikom.
5.Nauczyliśmy się czytać i pisać. W tamtych czasach jedynie ludzie Kościoła
posiadali te niedostępne dla innych umiejętności. Po przyjęciu chrztu zaczęli
oni przybywać do Polski, by kształcić kolejnych duchownych.
6.Rozwinęła się nowa kultura i sztuka! Przyjęcie nowej wiary zaowocowało
budową wielu kościołów oraz powstaniem wielu rzeźb i obrazów.
7.Państwo Mieszka I składało się z wielu plemion, z których każde czciło
inne bóstwa. Dzięki wspólnej religii znaleźliśmy integrujący nas wspólny
mianownik.
8.Staliśmy się częścią chrześcijańskiej Europy! Od teraz mogliśmy się czuć
częścią wspólnoty, która zwracała swoje oczy i serca ku Rzymowi.
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Liturgia słowa - 5 niedziela wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie - 24.04.2016 r.

I czytanie: (Dz 14,21-27) Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów
ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge,
zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą
zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich
zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.
II czytanie: (Ap 21,1-5a) Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie
ma. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba
od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego
męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek
Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On
będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już
odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie:
Oto czynię wszystko nowe.
Ewangelia: (J 13,31-33a.34-35) Po wyjściu Judasza z wieczernika
Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w
Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony
chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go
chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie
szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

1. 1 maja Msze św. w naszym kościele będą sprawowane według porządku
niedzielnego. 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Tego dnia Msze św. będą sprawowane o godzinie: 900 i 1800. W
tym dniu ponowimy akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.

Przedszkole Montessori - zapisy całoroczne
tel.: 883-065-354;

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 Najświętszej 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. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Spotkania młodzieży przyjmującej w tym roku sakrament bierzmowania 25 i 27 kwietnia godz. 1845 w kościele; Zmiana Tajemnic Żywego Różańca została przeniesiona na niedziele 8
maja po Mszy św. o godz. 930.
4. Zachęcamy młodzież do uczestnictwa w Diecezjalnych Spotkaniach Młodych w Barlinku w dniach od 1 do 3 maja.
5. 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.
6. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jerzego Paradowskiego. Niech spoczywa
w pokoju.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i
opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

www.montessori.szczecin.pl
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