Numer: 12/2014

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 23.03.2014 r.
8.00 + Bożena, Janusz, Marek, Benedykt
9.30 + Janina Frencel (8 rocz. śm.)
11.00 1)
+ Helena (9 rocz. śm.)
2)

+ Józef Klaus (14 rocz. śm.)

Gorzkie Żale

12.30 + Józefa, Szczepan, Jan
19.00 + Jan Kopański (14 greg.)

Poniedziałek: 24.03.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 1)
2)

+ Jan Kopański (15 greg.)
Za parafian

Wtorek: 25.03.2014 r.
18.00 + Jan Kopański (16 greg.)
Środa: 26.03.2014 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 + Jan Kopański (17 greg.)

Czwartek: 27.03.2014 r.
18.00 + Jan Kopański (18 greg.)
Piątek: 28.03.2014 r.
18.00 + Jan Kopański (19 greg.)
Sobota: 29.03.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Jan Kopański (20 greg.)
Niedziela: 30.03.2014 r.
8.00 + Jan Kopański (21 greg.)
9.30 W intencjach modlitewnych Matek w Modlitwie
11.00 + Janina, Józef Wręczyccy
12.30 + Barbara
19.00 O zdrowie dla Krystyny i Jana z prośbą o błogosławieństwo Boże

www.bolesna.szczecin.pl
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To popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z
początków XVIII w. - po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego
tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie. Co ciekawe, struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. Składają
się z trzech części, rozpoczynają się Zachętą (lub Pobudką - analogia
do współczesnego Wezwania) i wzbudzeniem intencji (czytanie). W
każdej części znajduje się hymn i dwie pieśni (dziś w Jutrzni są dwa
psalmy i pieśń ze Starego Testamentu). Gorzkie Żale dzieli się na Zachętę i trzy części. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się
jedną część:





Zachęta,
Część I (I i IV Niedziela Wielkiego Postu)
Część II (II i V Niedziela Wielkiego Postu)
Część III (III Niedziela Wielkiego Postu i Niedziela Palmowa)
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Liturgia słowa – III niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie - 23.03.2014 r.

I czytanie (Wj 17,3-7) Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i dlatego szem-

rał przeciw Mojżeszowi i mówił: Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze
bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie! Pan odpowiedział Mojżeszowi: Wyjdź przed lud i weź kilku
ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale,
na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak
na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i
wystawiali Pana na próbę, mówiąc: Czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie?
II czytanie (Rz 5,1-2.5-8) Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w
której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za
nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. A [nawet] za człowieka
sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez
to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
Ewangelia (J 4,5-42) Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola,
które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć
wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę,
bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to:
O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam
tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął
na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.
Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A On jej
odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł
do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz
teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę,
że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest
miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy
ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy
to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już
jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce
mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.
Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi
nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego od niej chcesz? - lub: Czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom:
Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! On im
rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego:
Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego,
który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?
Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. żniwiarz otrzymuje już
zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje
się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie
natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w
Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc
Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele
więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem
świata.
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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 młodzieży; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy
św. wieczornej; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu
o godz. 1830.
2. Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali możemy uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie
tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się
przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za
zmarłych. Zachęcamy korzystania z tego skarbca łaski.
3. Spotkania formacyjne: Parafialny Zespół Caritas w poniedziałek 24 marca o
godz. 1900; wykład i ćwiczenia „Słowo – komunikat interpersonalny” w czwartek
27 marca o godz. 1900; koło plastyczne w sobotę 29 marca o godz. 1100; schola
muzyczna w sobotę 29 marca o godz. 1315.
4. W niedzielę 6 kwietnia rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. dr Cezary Korzec, adiunkt US. Nauki będą głoszone
podczas wszystkich Mszy świętych niedzielnych, a od poniedziałku do środy o
godz. 1900. Zachęcamy do udziału w rekolekcjach.
5. Osoby, które pragną w tym roku zawrzeć sakramentalny związek małżeński
zapraszamy na nauki przedmałżeńskie, które odbędą się w terminie od 7 do 10
kwietnia o godz. 2000 w domu parafialnym. W sposób szczególny przyszłych
małżonków zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych.
6. Dziękuję za wszelkie wsparcie finansowe na remont kościoła oraz za dotychczasową pomoc w posprzątaniu i przygotowaniu kościoła do niedzielnej liturgii.
Osoby chętne zapraszam, w sobotę 29 marca po Mszy św. (koło godz. 1900), do
prac porządkowych w kościele.
7. Dzisiejszej niedzieli po Mszach św. zbierane są datki do puszki na cele misyjne Kościoła. Dziękuję za okazane wsparcie i życzliwość.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i
opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz

3

