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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 12.03.2017 r.  

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzo-
nych 

9.30 + Stefan (1 rocz. śm.) i zmarli z rodziny 

11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski dla Franciszki z okazji 90 
rocznicy urodzin. 

12.30 + Ryszard Kowalak (14 rocz. śm.) oraz zmarli rodzice i rodzeństwo 

18.30 Gorzkie Żale 

19.00 + Kazimierz (4 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 13.03.2017 r.  - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 + Henryka Malec (5 rocz. śm.) 

Wtorek: 14.03.2017 r.  

18.00 Za parafian 

Środa: 15.03.2017 r.  - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00  

Czwartek: 16.03.2017 r.  

18.00 + Maria (12 rocz. śm.) 

Piątek: 17.03.2017 r.  

17.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 

18.00 Z okazji 5 rocz. urodzin Aurelii z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
zdrowie i wszelkie łaski oraz w intencji rodziny. 

18.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży 

Sobota: 18.03.2017 r.  - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Helena Makarewicz (12 rocz. śm.) 

Niedziela: 19.03.2017 r.  

8.00 + Stanisław (40 rocz. śm.) 

9.30 Matki w Modlitwie. O dobre przygotowanie się dzieci, młodzieży i ich 
rodzin do godnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

11.00  

12.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Henryka 

18.30 Gorzkie Żale 

19.00 + Andrzej (2 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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POST 
W tradycji chrześcijańskiej każde ważne 

święto zawsze miało swoją wigilię i było 

poprzedzone postem. Im ważniejsze, 

tym post był dłuższy. Post i święto to 

jakby awers i rewers tej samej monety. 

Już sama ich nierozłączność pokazuje, 

jak bardzo post jest ważny i z jak wielką 

regularnością, stałością powinien poja-

wiać się w życiu chrześcijanina. Kojarzy 

się on przede wszystkim z głodówką,  

z przedświątecznym oczyszczeniem ciała. Jest to oczywiście ważne, bo wspomaga 

modlitwę. Jednak nie oczyszczająca dieta jest istotą postu, ale zjednoczenie z Jezu-

sem — takie, żeby pamiętała o Nim każda część nas samych, nie tylko nasz intelekt  

i dusza, ale także każde włókno ciała. Poszczenie jest też takim czasem, w którym 

uświadamiamy sobie swoje najgłębsze potrzeby. Zaczynamy rozumieć, że pragnienia 

i głód, które odczuwamy, znacznie przekraczają sferę biologiczną. Poszcząc stawia-

my czoło naszym lękom. Post to czas, który każe popatrzeć na nasze życie inaczej. 

Podobnie jak modlitwa, skłania nas on do tego, aby zajrzeć we własne wnętrze, sta-

nąć naprzeciw tego, czego się boimy, poznać to i czekać na Boże światło, które nas 

uleczy. Czujemy wtedy, jak wielki mamy w sobie głód Boga. Takie przeżywanie 

postu jest w pewnym sensie odpowiedzią na to, co wydarzyło się w Raju. Obraz, jaki 

autor natchniony wybrał, by przybliżyć nam prawdę o upadku, nie jest — jak nic  

w Biblii — przypadkowy. Adam zgrzeszył jedząc. My — nie jedząc, za to karmiąc 

się Słowem Bożym — staramy się odwrócić skutki jego grzechu. Sposób, w jakim 

pościmy, powinien być dostosowany do realiów i do warunków życia każdego czło-

wieka. Inaczej będzie wyglądał post osoby, która ma zwyczaj głodzić się i nie doga-

dzać samemu sobie, a inaczej obżartucha. Dzieło postu powinno być adekwatne  

w stosunku do tego, kim jesteśmy. Może się okazać, że dla kogoś ważniejsza od wy-

rzeczenia się jedzenia będzie na przykład rezygnacja z korzystania z internetu lub 

oglądania telewizji. Przecież karmimy nie tylko żołądek, ale wszystkie nasze zmysły. 

Nie zawsze jednak mamy taką dowolność w wyborze pokutnego czynu, bo trzeba 

zaznaczyć, że istotnym wymiarem postu jest także wymiar wspólnotowy. W każdy 

piątek wyrzekamy się jedzenia mięsa nie po to, aby się umartwiać, bo dla wielu z nas 

nie jest to żadne umartwienie, ale po to, żeby swoją postawą dać znać, że należymy 

do Kościoła. Poprzez znak zewnętrzny pokazujemy naszą jedność: wspólnotę wiary  

i wspólnotę przeżycia. 
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I czytanie (Rdz 12,1-4a) Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej 

ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. 

Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i two-

je imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogo-

sławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie 

będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymy-

wały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w dro-

gę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.  

II czytanie (2 Tm 1,8b-10) Weź udział w trudach i przeciwno-

ściach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas 

wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie na-

szych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, 

która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi 

czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się na-

szego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, 

a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię,  

Ewangelia (Mt 17,1-9) Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata 

jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam prze-

mienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie 

zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz  

i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: 

Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy na-

mioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. 

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obło-

ku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na 

twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich  

i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie 

widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus 

przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, 

aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 12.03.2017 r. 

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do święte-

go Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; Droga Krzy-

żowa w piątki Wielkiego Postu dla dzieci o godz. 1730 oraz dla dorosłych  

i młodzieży o godz. 1830; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Pan-

ny w sobotę po Mszy św.; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie 

niedziele Wielkiego Postu o godz. 1830. 

2. Spotkania formacyjne: III rok przygotowania do bierzmowania w czwartek 

i piątek (16-17 marca) po Mszy św. w kościele (około godz. 1830); Matki w 

Modlitwie w piątek, 17 marca, o godz. 1900 w domu parafialnym; Zbiórka 

ministrantów w sobotę 18 marca, o godz. 1100 w kościele; koło plastyczne w 

sobotę, 18 marca, o godz. 1100 w domu parafialnym. 

3. W niedzielę 19 marca na Mszy św. o godz. 1230 do grona ministrantów 

przyjęty zostanie jeden kandydat.  

4. Sakrament bierzmowania, z rąk ks. bp seniora Mariana Błażeja Kruszyło-

wicza, zostanie udzielony w naszej parafii w poniedziałek 20 marca na Mszy 

św. o godz. 1800. Zapraszam rodziców i młodzież do przygotowania kościoła 

do uroczystości w sobotę 18 marca o godz. 19.00 

5. W dniach od 17 do 24 września 2017 r. organizowana jest 8 dniowa para-

fialna pielgrzymka na Maltę, śladami św. Pawła. Wartość pielgrzymki to 34-

50 zł i 100 Euro. Są jeszcze wolne 2 miejsca. Szczegółowy program piel-

grzymki znajduje się na parafialnej stronie internetowej i w gablocie przed 

kościołem. 

6. Dzisiejszej niedzieli taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona zosta-

nie jest inwestycję parafialne – renowację ławek kościelnych. Za pomoc  

i wsparcie finansowe. Serdecznie dziękuję ofiarodawcy za ufundowanie me-

bli liturgicznych do prezbiterium w naszym kościele. Dzisiaj też przed ko-

ściołem będzie można złożyć do puszki ofiarę na dzieło pomocy misji i mi-

sjonarzom Ad Gentes. 

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

„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”,  „L’Osservatore 

Romano”, „Miłujcie się” i biuletyn parafialny „Okno”. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


