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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 23.04.2014 r. - Niedziela Miłosierdzia 

8.00  

9.30 Za parafian 

11.00 + Andrzej Szczerba (2 rocz. śm.) 

12.30 + Jerzy 

19.00 + Irena Derkacz (6 greg) 

Poniedziałek: 24.04.2014 r.  

18.00 + Irena Derkacz (7 greg) 

Wtorek: 25.04.2014 r. 

18.00 + Irena Derkacz (8 greg) 

Środa: 26.04.2014 r. 

18.00 + Irena Derkacz (9 greg) 

Czwartek: 27.04.2014 r.  

18.00 + Irena Derkacz (10 greg) 

Piątek: 28.04.2014 r.  

18.00 + Irena Derkacz (11 greg) 

Sobota: 29.04.2014 r.  

18.00 + Irena Derkacz (12 greg) 

Niedziela: 30.04.2014 r.  

8.00  

9.30 + Anastazja (10 rocz. śm.) 

11.00 + Helena Kwiecień (30 dni po pogrzebie) 

12.30 + Urszula, Piotr, Franciszek i zmarli rodzice 

19.00 + Irena Derkacz (13 greg) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 17/2017  

 Niedziela Miłosierdzia Bożego 
 Wybór pierwszej niedzieli po Wielka-

nocy, która kończy oktawę Zmartwych-

wstania Pańskiego, wskazuje na ścisły 

związek między wielkanocną tajemnicą Od-

kupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, 

śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są 

bowiem szczytowym objawieniem miłości 

miłosiernej Boga. Dzieło odkupienia owo-

cuje i aktualizuje się w sakramentach świę-

tych, o których mówi liturgia Święta Miło-

sierdzia. Chrzest, sakrament pokuty, Eucha-

rystia są niewyczerpanymi źródłami Miło-

sierdzia Bożego. Dlatego liturgia tej nie-

dzieli jest punktem kulminacyjnym uwiel-

bienia Boga w tajemnicy Miłosierdzia. Święto Miłosierdzia Bożego 

ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale tak-

że dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników. „Pragnę 

– powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką  

i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 

grzeszników. Kto w dniu tym 

przystąpi do Źródła Życia, 

ten dostąpi zupełnego od-

puszczenia win i kar.  

W dniu tym otwarte są 

wszystkie upusty Boże, przez 

które płyną łaski, niech się 

nie lęka zbliżyć do Mnie 

żadna dusza, chociażby 

grzechy jej były jak szkar-

łat”.  
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Liturgia słowa –  Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego 

I czytanie (Dz 2,42-47) Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łama-

niu 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. Co-

dziennie 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 naszego Je-

zusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Je-

zusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczal-

nego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy 

bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić 

się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie 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 wiary - 

zbawienie dusz.  

Ewangelia (J 20,19-31) Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam 

gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus 

wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, 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 Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 

Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeże-

li 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, kie-

dy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł 

mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie 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: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrza-

łeś? 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 Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w 

imię Jego.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 23.04.2014 r.  

 

1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie 

Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że 

potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschal-

ną radością, mamy teraz zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, 

objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, 

prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. O godz. 1500 za-

praszamy do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu i modli-

twę Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

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 Bo-

żego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Naj-

świętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej. 

3. Spotkania formacyjne: I rok przygotowania do bierzmowania w po-

niedziałek 24 kwietnia o godz. 1830; Matki w Modlitwie w piątek 28 

kwietnia o godz. 1900; Zbiórka ministrantów w sobotę 29 kwietnia o 

godz. 1030; kółko plastyczne w sobotę 29 kwietnia o godz. 1100. 

4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygo-

dnik „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”,  

„L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno”. 

5. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stefanię Stainke. Niech spoczy-

wa w pokoju. 

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństw Bo-

żego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Proboszcz 


