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INTENCJE MSZALNE  

 

Niedziela: 18.03.2012 r.  

8.00 + Anna, Jan  

9.30 + Katarzyna, Władysław Buza  

11.00 + Ryszard Halec  

12.30 + Helena (7 rocz. śm.)  

19.00 O uświęcenie i łaskę wiary dla rodziny.  

Poniedziałek: 19.03.2012 r. 

19.00 + Józef, Zofia; Józef, Julia  

Wtorek: 20.03.2012 r. 

19.00 za parafian 

Środa: 21.03.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

19.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 22.03.2012 r. 

18.00  

Piątek: 23.03.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Władysław Kwiecień  

Sobota: 24.03.2012 r. 

18.00  

Niedziela: 25.03.2012 r.  

8.00  

9.30  

11.00 O pomyślne zakończenie sprawy Marii.  

12.30 + Alicja, Jerzy  

19.00 + Kazimiera, Anin, Halina, Wiesław  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Rekolekcje wielkopostne 

 

Nauki głosi – ks. mgr lic. Grzegorz Gruszka, prefekt AWSD w Szczecinie 

18 marca 2012 r. - niedziela;  

Msza święta z nauką, godz. 800, 930, 1100, 1230 i 1900;  

Gorzkie Żale, godz. 1830;  

Spowiedź święta - podczas wszystkich Mszy świętych. 

19 marca 2012 r. - poniedziałek;  

Msza święta z nauką, godz. 1900 

20 marca 2012 r. - wtorek;  

Msza święta z nauką, godz. 1900 

21 marca 2012 r. - środa;  

Msza święta z nauką, godz. 1900 

Spowiedź święta od poniedziałku do środy od godz. 1800 do 1900 

 

23 marca 2012 r. (piątek) Droga Krzyżowa ulicami osiedla 

Msza święta, godz. 1800 

Droga Krzyżowa, godz. 1830 (ulicami osiedla: kościół - Miodowa, 

Kwiatów Polskich, Wiśniowa, Mokra, Chorzowska, Miodowa - ko-

ściół) 

Spotkanie organizacyjne osób zaangażowanych w drogę krzyżową w czwar-

tek 22 marca o godz. 1930 w domu parafialnym. 

 
01 kwietnia 2012 r. - Niedziela Palmowa  

Msza święta, godz.: 800, 930, 1100, 1230 i 1900;  

Gorzkie Żale, godz. 1830;  

Spowiedź święta - podczas wszystkich Mszy świętych 

 

Zbiórka darów do kosza  na paczki dla ubogich z naszej parafii. 

 

KIERMASZ CIAST - dochód przeznaczony na cele charytatywne 

Numer: 12/2012  
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Liturgia słowa - IV niedziela Wielkiego Postu 

I czytanie (2 Krn 36,14-16.19-23) Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli 

nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc 

świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia 

wysłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym 

mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i 

wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego 

stopnia, iż nie było już ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli 

mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do niszczenia wszyst-

kich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i 

stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak 

się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza: Dokąd kraj nie wy-

wiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszcze-

nia, to jest przez siedemdziesiąt lat. Aby się spełniło słowo Pańskie, z ust Jeremiasza, 

pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż 

obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: Tak mówi 

Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozka-

zał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między 

wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!  

II czytanie (Ef 2,4-10) Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, 

jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przy-

wrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził 

na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach prze-

możne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystu-

sie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, 

lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego 

dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygo-

tował, abyśmy je pełnili.  

Ewangelia (J 3,14-21) A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by 

wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 

Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna 

na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto 

wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 

uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przy-

szło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich 

uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża 

się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża 

się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 18.03.2012 r. 

 

1. Dzisiaj rozpoznamy 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. 1900.  Zachęcamy do udziału w wielkopostnych ćwicze-

niach duchowych. W środę ze względu na trwające rekolekcje biuro para-

fialne będzie nieczynne. 

2. Nabożeństwo drogi krzyżowej ulicami naszego osiedla zostanie odpra-

wione w piątek 23 marca o godz. 1830.  Tego dnia nie będzie drogi krzy-

żowej dla dzieci o godz. 1730. Spotkanie organizacyjne osób zaangażowa-

nych w drogę krzyżową w czwartek 22 marca o godz. 1930  w domu pa-

rafialnym. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. 

3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w naszym kościele w niedzielę  

o godz. 1830. Zachęcamy do modlitewnego udziału. 

4. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej zapraszamy na  

spotkanie do domu parafialnego w poniedziałek 19 marca, godz. 1830 

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

małżeński zapraszamy od poniedziałku 19 marca do czwartku 22 marca 

na nauki przedmałżeńskie, które odbędą się w domu parafialnym  

o godz. 2000. 

6. Parafialny Caritas rozpoczął dziś akcję pomocy najuboższym. Nabywa-

jąc świece, baranki, palmy oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej 

potrzebujących. 

7. Podczas ostatniej niedzieli na potrzeby inwestycyjne związane  

z naszym kościołem zebrane zostało 2067 zł. Za wsparcie finansowe Bóg 

zapłać. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


