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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 21.02.2016 r.  

8.00 + Barbara Ogłozińska (2 rocz. śm.) 

9.30 + Janina Frencel (10 rocz. śm.) 

11.00 + Władysław Krzyśków (1 rocz. śm.) 

12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Stanisławy z 
okazji 83 urodzin 

18.30 Gorzkie Żale 

19.00 + Eleonora 

Poniedziałek: 22.02.2016 r. - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 23.02.2016 r.  

18.00  

Środa: 24.02.2016 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 W 15 rocznicę ślubu o Boże błogosławieństwo i miłość 

Czwartek: 25.02.2016  r.  

18.00 W intencji Mai z okazji urodzin z prośbą o zdrowie i Boże  błogosła-
wieństwo oraz dary Ducha Świętego. 

Piątek: 26.02.2016 r.  

18.00  

Sobota: 27.02.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 28.02.2016 r.  

8.00  

9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowa-
dzonych 

11.00  

12.30 + Ewa, Andrzej Klaus 

18.30  

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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 Numer: 8/2016  

W roku 2015 misjonarze zgłosili 

220 projektów. Dzieło Pomocy Ad 

Gentes przeznaczyło na ich sfinan-

sowanie 150 000 euro.Wśród pro-

jektów przeważają projekty ewan-

gelizacjne, dotyczące organizacji 

szkoleń dla katechistów, obozów i 

rekolekcji dla młodzieży, zakupu 

pomocy dydaktycznych do naucza-

nia religii. Liczne są również pro-

jekty charytatywne. Przeważająca 

ich część wywodzi się z Afryki i Ameryki Łacińskiej. Misjonarze prosili rów-

nież o dofinansowanie projektów medycznych  oraz edukacyjnych. Rodzaje 

finansowanych projektów: 

 ogólne - związane z działalnością ewangelizacyjną: budowa i utrzymanie 

miejsc kultu (kościoły i kaplice), misji i ośrodków duszpasterskich, kształ-

cenie katechistów, działalność duszpasterska na parafii - misji, 

 medyczne - związane z działalnością na rzecz ochrony zdrowia ludności: 

budowa, utrzymanie i prowadzenie szpitali, ośrodków zdrowia, aptek, a 

także zakup leków, narzędzi i materiałów opatrunkowych, 

 charytatywne - związane z pomocą dla najuboższych: budowa, utrzymanie i 

prowadzenie domów opieki, sierocińców, walka z niedożywianiem i gło-

dem, walka ze skutkami bezrobocia, pomoc dla uchodźców i ofiar konflik-

tów wewnątrzpaństwowych oraz klęsk żywiołowych, 

 edukacyjne - związane z upowszechnianiem oświaty: budowa i prowadze-

nie szkół i przedszkoli, zakup pomocy naukowych i podręczników oraz 

przyborów szkolnych, opłaty dla nauczycieli i pokrywanie kosztów szkol-

nych opłat dla uczniów. 

Nazwa OPP: Fundacja Wspierania 

Inicjatywy „Ad melius” 

KRS: 0000480577 
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Liturgia słowa - 2 niedziela Wielkiego Postu 

I czytanie (Rdz 15,5-12.17-18) Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, 

rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić; potem dodał: 

Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za 

zasługę. Potem zaś rzekł do niego: Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur 

chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: O Panie, 

mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy 

Pan rzekł: Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego 

barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprze-

rąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw dru-

giej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptac-

two drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, 

Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła 

go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, uka-

zał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia  

i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł 

przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki 

Egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat.  

II czytanie (Flp 3,17-4,1) Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami 

i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu 

bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam 

mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch,  

a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przy-

ziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wy-

czekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poni-

żone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także 

wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi 

tęsknię - radości i chwało moja! - tak stójcie mocno w Panu, umiłowani!  

Ewangelia (Łk 9,28b-36) Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na 

górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego 

odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to 

Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego 

miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorze-

ni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy 

Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu 

jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden 

dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się 

obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok. A z obłoku odezwał 

się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! W chwili, gdy odezwał się 

ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie 

nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 21.02.2016 r. 

1. Zapraszamy na 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; Droga Krzyżowa  

w piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 dla dzieci oraz o 1830 dla dorosłych i mło-

dzieży. W związku z tym, przez okres Wielkiego Postu, nie ma wystawienia Naj-

świętszego Sakramentu o godz. 1700; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Ma-

ryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 1830.  

2. Spotkania formacyjne: Drugi rok przygotowania do bierzmowania w ponie-

działek 22 lutego o godz. 1830 w domu parafialnym; Osoby wyjeżdżające na piel-

grzymkę do Niepokalanowa, Wąwolnicy […] Warszawy we wtorek 23 lutego  

o godz. 1830 w kościele; koło plastyczne w sobotę 27 lutego o godz. 1100 w domu 

parafialnym. 

3. Cały czas można zgłaszać swoją wolę do przyjęcia na nocleg w swoim domu 

młodych gości z zagranicy podczas Dni w Diecezjach w terminie 20-25 lipca br. , 

w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Stosowne formularze można 

pobrać w zakrystii po każdej Mszy ś. Zachęcamy do zaangażowania się w powyż-

sze dzieło. 

4. Osoby, które zgłosiły się na Pielgrzymkę w Roku Miłosierdzia do Ziemi Świę-

tej proszę w miarę możliwości o złożenie wypełnionych kart zgłoszeniowych  

i wpłacenie zaliczki wysokości 500 zł. 

5. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest mo-

dlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze ro-

dziny, nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmar-

łych o dar życia wiecznego. Istnieje także możliwość zamówienia Mszy św. gre-

goriańskiej za zmarłą osobę. 

6. Dzisiejszej niedzieli zbierane są datki do puszki na rzecz dzieła pomocy misjo-

narzom „Ad gentes”.  Tydzień temu na cele inwestycyjne zebrane zostało 1500 zł. 

Można cały czas wesprzeć parafię przekazując 1% na rzecz organizacji pożytku 

publicznego – Fundację Wspierania Inicjatywy „Ad melius”, czy przekazując da-

rowizna na cele kultu religijnego. Szczegóły znajdziemy na ostatniej stronie ob-

razka kolędowego i parafialnej stronie internetowej. Za pomoc i wsparcie finanso-

we serdecznie dziękuję. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik 

„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”, „Mały Gość Niedziel-

ny”, „Miłujcie się” i biuletyn parafialny „Okno”, w którym znajdziemy m.in. czy-

tania na bieżącą niedzielę, ogłoszenia duszpasterskie czy intencje na najbliższy 

tydzień. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


