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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 26.03.2017 r.  

8.00 + Bożena, Janusz, Marek, Benedykt 

9.30 O błogosławieństwo Boże, wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej dla 
wnuczki z okazji 9 rocz. urodzin 

11.00 O zdrowie, siły i błogosławieństwo Boże dla Bogumiły 

12.30 + Urszula Stankiewicz 

18.30 Gorzkie Żale 

19.00 Za parafian 

Poniedziałek: 27.03.2017 r.  - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 28.03.2017 r.  

18.00  

Środa: 29.03.2017 r.  - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 + Leokadia (20 rocz. śm.) 

Czwartek: 30.03.2017 r.  

18.00  

Piątek: 31.03.2017 r.  

17.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 

18.00  

18.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży 

Sobota: 01.04.2017 r.  - Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca 

18.00 W intencji osób z problemami alkoholowymi 

Niedziela: 02.04.2017 r.  

8.00  

9.30 + Stanisław Żuk i zm. z rodziny 

11.00 + Paweł Soroczyński (2 rocz. śm.) 

12.30 + Stefan (15 rocz. śm.) 

18.30 Gorzkie Żale 

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 

Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 13/2017  

BIERZMOWANIE 20.03.2017 r. 

Sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa seniora Mariana Błażeja Kru-

szyłowica przyjęli: Antkowiak Michał, Chruśliński Marcin, Dul Han-

na, Dziewulski Maciej, Hirsch Antoni, Jabłoński Maurycy, Jóźwik Da-

mian, Kiełbik Jolanta, Konieczny Michał, Korszewska Ewelina, Ko-

tecka Paulina, Krakowian Anna, Krzemińska Katarzyna, Kunka Maja, 

Lamparska Aleksandra, Makarewicz Marta, Mierzowiec Mateusz, Pa-

sławski Filip, Podolak Oliwia, Potaman Natalia, Skobel Nikola, Tarała 

Adam, Wocial Zuzanna. 
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Liturgia słowa - 4 Niedziela Wielkiego Postu 
I czytanie (1 Sm 16,1b.6-7.10-13a) Pan rzekł do Samuela: Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do 
Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i 
mówił: Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na 
jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi , bo człowiek 
patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu 
swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: Nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego: Czy to 
już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do 
Jessego: Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc 
i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: Wstań i namaść go, 
to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pań-
ski opanował Dawida.  
II czytanie (Ef 5,8-14) Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postę-
pujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. 
Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, 
nawracajcie [tamtych]! O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast 
wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. 
Dlatego się mówi: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.  
Ewangelia  (J 9,1-41) Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 
Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? 
Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły spra-
wy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt 
nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy splunął 
na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sa-
dzawce Siloam - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, któ-
rzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: 
Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Mówili 
więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, poma-
zał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrza-
łem. Rzekli do niego: Gdzież On jest? On odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno 
jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był 
szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na 
oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo 
nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I 
powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o Nim myślisz w 
związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewido-
my i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: Czy 
waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? 
Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak 
się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, 
niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że 
gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: 
Ma swoje lata, jego samego zapytajcie! Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rze-
kli do niego: Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy On 
jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż 
ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie 
wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami? Wówczas go zelżyli i 
rzekli: Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Moj-
żesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim 
to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie 
wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie 
słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie 
mógłby nic czynić. Na to dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I 
precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: Czy ty wierzysz w 
Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: 
Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu po-
kłon. Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci , którzy nie widzą, przejrzeli, a 
ci, którzy widzą stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Nie-
go: Czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście 
grzechu, ale ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 26.03.2017 r. 

1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu w tradycji Kościoła 

nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkie-

go Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący 

trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świę-

tego Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Mat-

ki 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; Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca w sobotę 

po Mszy św. wieczornej; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele 

Wielkiego Postu o godz. 1830.  

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: I rok przygotowania do 

bierzmowania w poniedziałek 27 kwietnia o godz. 1830; koło plastyczne w 

sobotę 1 kwietnia o godz. 1100; zmiana tajemnic Żywego Różańca w nie-

dzielę 2 kwietnia po Mszy św. o godz. 930 w kościele. 

4. W niedzielę 02 kwietnia rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wiel-

kopostne, które poprowadzi ks. dr hab. Paweł Zając prowincjał Misjonarzy 

Oblatów Maryi Niepokalanej. Nauki będą głoszone podczas wszystkich 

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

chęcamy do udziału w rekolekcjach. 

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

ski zapraszamy na nauki przedmałżeńskie, które odbędą się w terminie od 3 

do 6 kwietnia po naukach rekolekcyjnych, tj. około godz. 2000 w domu pa-

rafialnym. W sposób szczególny przyszłych małżonków zachęcamy do 

udziału w rekolekcjach wielkopostnych. 

6. Parafialny Caritas rozpoczął dziś akcję pomocy najuboższym. Nabywając 

świece, baranki, palmy oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej po-

trzebujących. Z kolejną niedzielą wystawiony zostanie w kościele kosz na 

produkty spożywcze, chemię domową z których zostaną zrobione paczki 

dla najuboższych z naszej parafii. Dziękuję za wszelkie wsparcie. 

7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest 

modlitwa 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.  

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego 

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Proboszcz 


