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INTENCJE MSZALNE  

 

Niedziela: 04.03.2012 r.  

8.00 + Tadeusz, Kazimierz  

9.30 + Jan, Taisja, Wiesław Wendykowscy  

11.00 O pomyślne ukończenie studiów i o łaskę wiary dla Dominika  

12.30 + Czesław, Stefan Kijak; Piotr (7 rocz. śm.), Helena, Józef z domu 
Leniart; i zmarli z rodziny.  

19.00 za parafian 

Poniedziałek: 05.03.2012 r. 

18.00 O dobre przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych parafian - I 
Róża 

Wtorek: 06.03.2012 r. 

18.00 O Ducha Świętego dla rekolekcjonistów i spowiedników - II Róża 

Środa: 07.03.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 08.03.2012 r. 

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - III 
Róża 

Piątek: 09.03.2012—Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Wacława Leoniak (30 dni po pogrzebie) 

Sobota: 10.03.2012 r. 

18.00  

Niedziela: 11.03.2012 r.  

8.00 Msza św. dziękczynna za udaną operację i powrót do zdrowia An-
drzeja 

9.30 + Franciszka, Aleksander 

11.00 O zatrzymanie rozwoju choroby u Angeliki 

12.30 + Jerzy Wielebiński 

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Św. Kazimierz ur. się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei 

spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta, córka cesarza 

Niemiec, Albrechta II. Pod jej opieką Kazimierz pozostawał do dziewiątego roku życia. W 

1467 r. król powołał na pierwszego wychowawcę i nauczyciela swoich synów księdza Jana 

Długosza, kanonika krakowskiego, który aż do XIX w. był najwybitniejszym historykiem 

Polski. "Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu" - zapi-

sał Długosz o Kazimierzu. W 1475 r. do grona nauczycieli synów królewskich dołączył znany 

humanista, Kallimach (Filip Buonacorsi). Król bowiem chciał, by jego synowie otrzymali 

wszechstronne wykształcenie. Ochmistrz królewski zaprawiał ich również w sztuce wojennej. 

W 1471 r. brat Kazimierza, Władysław, został koronowany na króla czeskiego. W tym samym 

czasie na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko królowi. Na tron zaproszono Kazimierza. Jego 

ojciec chętnie przystał na tę propozycję. Kazimierz wyruszył razem z 12 tysiącami wojska, by 

poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci jednak ostatecznie wycofali swe poparcie i Kazimierz 

wrócił do Polski bez korony węgierskiej. Ten zawód dał mu wiele do myślenia. 

Po powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się sprawami publicznymi, wręcz 

przeciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swego następcę i wciągał go powoli 

do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie Kazimierz jako namiestnik 

rządził w Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym życiem duchowym. We-

zwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, umarł w drodze z powodu trapiącej go gruźlicy. Na 

wieść o pogorszeniu się zdrowia Kazimierza, król przybył do Grodna. Właśnie tam, 

"opowiedziawszy dzień śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...], ducha Panu Bogu 

poleciwszy wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484, lat mając 26" - napisał ks. Piotr Skarga. Pocho-

wano go w katedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej Maryi Panny, która od tej pory stała 

się miejscem pielgrzymek. W 1518 król Zygmunt I Stary, rodzony brat Kazimierza, wysłał 

przez prymasa do Rzymu prośbę o kanonizację królewicza. Leon X na początku 1520 r. wysłał 

w tej sprawie do Polski swojego legata. Ten, ujęty kultem, jaki tu zastał, sam ułożył ku czci 

Kazimierza łaciński hymn i napisał jego żywot. Na podstawie zeznań legata Leon X w 1521 r. 

wydał bullę kanonizacyjną i wręczył ją przebywającemu wówczas w Rzymie biskupowi płoc-

kiemu, Erazmowi Ciołkowi. Ten jednak zmarł jeszcze we Włoszech i wszystkie jego doku-

menty w 1522 r. zaginęły. Król Zygmunt III wznowił więc starania, uwieńczone nową bullą 

wydaną przez Klemensa VIII 7 listopada 1602 r. w oparciu o poprzedni dokument Leona X, 

którego kopia zachowała się w watykańskim archiwum. Kiedy w 1602 r. z okazji kanonizacji 

otwarto grób Kazimierza, jego ciało znaleziono nienaruszone mimo bardzo dużej wilgotności 

grobowca. Wydaje się prawdopodobne, że Kazimierz złożył ślub dozgonnej czystości. Uroczy-

stości kanonizacyjne odbyły się w 1604 r. w katedrze wileńskiej. W 1636 r. przeniesiono uro-

czyście relikwie Kazimierza do nowej kaplicy, ufundowanej przez Zygmunta III i Władysława 

IV. W 1953 r. przeniesiono je z katedry wileńskiej do kościoła świętych Piotra i Pawła. Św. 

Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich świętych.  

Numer: 10/2012  
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Liturgia słowa - II niedziela Wielkiego Postu 
 

I czytanie (Rdz 22,1-2.9-13.15-18) Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do 

niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem - powiedział: weź twego syna 

jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na 

jednym z pagórków, jakie ci wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wska-

zał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego 

Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, 

aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: 

Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś 

ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie 

odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, 

spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i zło-

żył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym Anioł Pański przemówił gło-

śno z nieba do Abrahama po raz drugi: Przysiągam na siebie, wyrocznia Pana, że 

ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił  

i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrze-

żu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy 

ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, 

dlatego że usłuchałeś mego rozkazu.  

II czytanie (Rz 8,31b-34) Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który 

nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby 

wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem 

przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wy-

dać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - 

zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?  

Ewangelia (Mk 9,2-10) Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba  

i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec 

nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić 

nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy 

Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden 

dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy 

mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał 

się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozej-

rzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z gó-

ry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Czło-

wieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko mię-

dzy sobą, co znaczy powstać z martwych.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 04.03.2012 r. 

 

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Droga Krzyżowa 

w piątek o godz. 17.30 dla dzieci i o 18.30 dla dorosłych i młodzieży; 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 18.30. 

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Dzieci przygotowujące 

się do I Komunii Świętej – 05 marca (poniedziałek), godz. 18.30; Ro-

dzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej – 05 marca 

(poniedziałek), godz. 19.00 (obecność obowiązkowa); Młodzież przy-

gotowująca się do bierzmowania – III klasa gimnazjum – 08 marca 

(czwartek), godz. 18.30; Zbiórka kandydatów na ministrantów – 10 

marca (sobota), godz. 10.30; Zbiórka ministrantów – 10 marca 

(sobota), godz. 11.00 

3. W niedzielę 18 marca rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje 

wielkopostne, które poprowadzi ks. mgr lic. Grzegorz Gruszka, prefekt 

Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. 

Nauki będą głoszone podczas wszystkich Mszy świętych niedzielnych, 

a od poniedziałku do środy o godz. 19.00. Polecamy modlitwie ten 

szczególny czas w naszym życiu religijnym. 

4. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do grobu błogosławionego 

Jana Pawła II do Rzymu w terminie od 17 do 25 września. Osoby chęt-

ne mogą się zapisy w zakrystii i w biurze parafialnym.  

5. Dzisiaj po Mszach świętych przed wejściem do kościoła są zbierane 

datki na obiady dla ubogich dzieci i młodzieży z naszej parafii. Dzię-

kuję za wsparcie. 

6. Ofiary składane na tacę podczas Mszy Świętych, w następną nie-

dzielę, przeznaczone zostaną na potrzeby inwestycyjne związane z na-

szym kościołem. Za zrozumienie i pomoc Bóg zapłać. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych i 

opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


