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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 28.02.2016 r.  

8.00 Za parafian 

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

11.00  

12.30 + Ewa, Andrzej Klaus 

18.30 Gorzkie Żale 

19.00  

Poniedziałek: 29.02.2016 r. - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 01.03.2016 r.  

18.00  

Środa: 02.03.2016 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00  

Czwartek: 03.03.2016  r.  

18.00  

Piątek: 04.03.2016 r.  

18.00  

Sobota: 05.03.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 06.03.2016 r.  

8.00  

9.30 + Adolf Leszkowicz 

11.00 + Franciszka (17 rocz. śm.), Aleksander Kaczmarek 

12.30 + Waleria i Marian (1 rocz. śm.), Michał 

18.30 Gorzkie Żale 

19.00 + Andrzej (1 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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 Numer: 9/2016  

Uczynki pokutne. Podjęcie uczynków pokutnych oznacza wolę przemiany siebie 

w duchu posłuszeństwa wezwaniu Jezusa: "Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię." 

Spełnianie ich może być też motywowane wolą zadośćuczynienia.  Podstawowe 

postawy pokutne to post, modlitwa (czuwanie) i jałmużna. Uczynki te są symbola-

mi woli nawrócenia na trzech najważniejszych płaszczyznach życia ludzkiego: w 

relacji do siebie, w relacji do pana Boga i bliźniego. 

 W praktyce przez „post” (tj. uczynki pokutne) rozumiemy podjęcie wyrze-

czenia i abstynencji, aby odciążyć swe ciało i duszę od tego, co może samo w sobie 

nie jest złe, ale co nie jest nam też do życia konieczne. Powstałe w ten sposób re-

zerwy dobra, np. czasu, mogą przyczynić się do mego zbliżenia do Boga i bliźnie-

go. Ograniczając używki takie jak papierosy, alkohol, słodycze czy kino mogę po-

wstałą nadwyżką finansową łatwiej wesprzeć jako jałmużną osobę w potrzebie. 

Rezygnując przykładowo z wielogodzinnego ślęczenia przy TV lub komputerem 

mam więcej czasu dla Pana Boga (na modlitwę, czytanie pisma św.) i mych naj-

bliższych w domu ( na wspólny spacer, grę lub rozmowę itp.). Uzyskanie większej 

harmonii w życiu przy pomocy wysiłku woli i samozaparcia wielkopostnego, daje 

dużo radości i satysfakcji. Porażki naszej słabej woli jeszcze bardziej zachęcają nas 

do ufności i szukania wsparcia u Boga, także w sakramencie pojednania. 

Nazwa OPP: Fundacja Wspierania 

Inicjatywy „Ad melius” 

KRS: 0000480577 
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Liturgia słowa - 3 niedziela Wielkiego Postu 

I czytanie (Wj 3,1-8a.13-15) Mojżesz pasł owce swego teścia, Jetry, kapłana Madiani-

tów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. 

Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz wi-

dział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do 

siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie 

spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do 

niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł 

mu Bóg: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest 

ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, 

Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy 

na Boga. Pan mówił: Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłucha-

łem się narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go 

wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, 

która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i po-

wiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest 

Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓ-

RY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. Mówił 

dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg 

Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to 

jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.  

II czytanie (1 Kor 10,1-6.10-12) Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi 

ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, i 

wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali 

ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im du-

chowej skały, a ta skała - to był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie 

Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przy-

kład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, tak jak oni pożądali. Nie szemrajcie, jak niektó-

rzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przy-

darzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, 

których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie 

upadł.  

Ewangelia (Łk 13,1-9) W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczy-

kach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myśli-

cie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to 

ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie 

zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i 

zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, 

powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowie-

dział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w 

swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do 

ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figo-

wym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowie-

dział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda 

owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. 
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Ogłoszenia duszpasterskie - 28.02.2016 r. 

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego Ojca 

Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; Droga Krzyżowa w piątki Wielkie-

go Postu o godz. 1730 dla dzieci oraz o 1830 dla dorosłych i młodzieży; Różaniec 

Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; Gorz-

kie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1830.  

2. Spotkania formacyjne: I rok przygotowania do bierzmowania w środę 2 marca o 

godz. 1830 w domu parafialnym; Matki w Modlitwie w piątek 4 marca o godz. 1900 w 

domu parafialnym; koło plastyczne w sobotę 5 marca o godz. 1100 w domu parafial-

nym. 

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 

miesiąca. W czwartek zapraszamy na Msze św. podczas której w sposób szczególny 

będziemy się modlić w intencji powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte 

powołania. W piątek od godz. 900 odwiedziny chorych w domu z posługą sakramen-

talną. Możliwość spowiedzi świętej od godz. 1700. Msza św. wotywna do Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa o godz. 1800. W sobotę zapraszamy na Msze św. o godz. 

1800. 

4. W niedzielę 13 marca rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, 

które poprowadzi ks. mgr lic. Adam Kurasz. Nauki będą głoszone podczas wszyst-

kich Mszy świętych niedzielnych, a od poniedziałku do środy o godz. 1900. Zachęca-

my do udziału w rekolekcjach. 

5. Osoby, które pragną w tym roku zawrzeć sakramentalny związek małżeński zapra-

szamy na nauki przedmałżeńskie, które odbędą się w terminie od 14 do 17 marca o 

godz. 2000 w domu parafialnym. W sposób szczególny przyszłych małżonków zachę-

camy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych 

6. Cały czas można zgłaszać swoją wolę do przyjęcia na nocleg w swoim domu mło-

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

mach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Stosowne formularze można pobrać 

w zakrystii po każdej Mszy św. Zachęcamy do zaangażowania się w powyższe dzie-

ło. 

7. Osoby, które zgłosiły się na Pielgrzymkę w Roku Miłosierdzia do Ziemi Świętej 

proszę w miarę możliwości o złożenie wypełnionych kart zgłoszeniowych i wpłace-

nie zaliczki wysokości 500 zł. 

8. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modli-

twa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny, 

nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar 

życia wiecznego. Istnieje także możliwość zamówienia Mszy św. gregoriańskiej za 

zmarłą osobę. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i 

opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


