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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 05.02.2017 r.  

8.00 + Sabina, Zygmunt 

9.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Andżeliki i Marii oraz o pomoc w 
życiowych sytuacjach. 

11.00 + Mieczysław Makarewicz (8 greg.) 

12.30 O Boże błogosławieństwo dla Elwiry, o wszelkie łaski dla rodziny i z prośbą 
o realizację planów 

19.00 + Stanisława Szumska (25 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 06.02.2017 r.  

18.00 + Mieczysław Makarewicz (9 greg.) 

Wtorek: 07.02.2017 r.  

18.00 1) + Mieczysław Makarewicz (10 greg.) 
2) Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spy-

chani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie  
w naszych wspólnotach.  - II RŻR 

Środa: 08.02.2017 r.  

18.00 1) + Mieczysław Makarewicz (11 greg.) 
2) O świętość rodzin - III RŻR 

Czwartek: 09.02.2017 r.  

18.00 1) + Mieczysław Makarewicz (12 greg.) 
2) O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w szczególności z naszej 

wspólnoty parafialnej - I RŻR 

Piątek: 10.02.2017 r.  

18.00 + Mieczysław Makarewicz (13 greg.) 

Sobota: 11.02.2017 r.  

18.00 + Mieczysław Makarewicz (14 greg.) 

Niedziela: 12.02.2017 r.  

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych. 

9.30 + Zdzisław (13 rocz. śm.) 

11.00 + Aleksander Kaczmarek (20 rocz. śm.), Franciszka Kaczmarek (18 rocz. 
śm.) 

12.30 + Mieczysław Makarewicz (15 greg.) 

19.00 + Barbara Piechota (30 dni po pogrzebie); + Marianna Mąkowska; + Bogumił 
Piechota 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Dzień Chorego 2017 r. 
„Zdumienie nad tym, czego dokonuje Bóg: «Wielkie rzeczy uczynił mi 

Wszechmocny» (Łk 1,49)”. Pod takim hasłem obchodzony będzie 11 lutego,  

w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, już 25.  

z kolei Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go w 1992 r. św. Jan Paweł II – 

przypomina Papież Franciszek w orędziu na przyszłoroczne obchody tego 

Dnia. Nawiązuje w nim właśnie do objawień Maryi, jakie w tej francuskiej 

miejscowości miała ponad półtora wieku temu św. Bernadeta. 

 „Ta niepozorna dziewczyna z Lourdes opowiada, że Najświętsza Dzie-

wica, którą nazywa «Piękną Panią», patrzyła na nią jako na osobę – przypo-

mina Ojciec Święty w swoim przesłaniu. – Te proste słowa opisują pełnię 

relacji. Uboga, niepiśmienna i chora Bernadeta czuje, że Maryja patrzy na nią 

jako na osobę. «Piękna Pani» rozmawia z nią z wielkim szacunkiem, a nie  

z politowaniem. To przypomina nam, że każdy chory jest i zawsze pozostaje 

istotą ludzką i jako taką należy go traktować” – pisze Papież. Podkreśla nie-

zbywalną godność chorych i niepełnosprawnych, ich życiową misję. Nigdy 

nie stają się oni zwykłymi przedmiotami, choćby zdawali się być tylko bierni. 

Franciszek zwraca uwagę, że po objawieniach Bernadeta dzięki modlitwie 

przemieniła swą słabość w oparcie dla innych. Ofiarowała swe życie za zba-

wienie ludzkości, modliła się za grzeszników, co też jest misją chorych. Po-

wołana do życia zakonnego, stała się wzorem dla wszystkich pracowników 

służby zdrowia. 

 W orędziu na Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty zachęca rów-

nież do szerzenia kultury szacunku dla życia, zdrowia i środowiska naturalne-

go. Służbie zdrowia i rodzinom chorych życzy stawania się zawsze radosny-

mi znakami miłości Boga. 
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Liturgia słowa - 5 Niedziela Zwykła 

 

I czytanie: (Iz 58,7-10) Dziel swój chleb z głodnym, wpro-
wadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, 
przyodziej i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy two-
je światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdro-
wie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała 
Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, 
wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem! Jeśli u siebie 
usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić prze-
wrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz 
duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciem-
nościach, a twoja ciemność stanie się południem.  

II czytanie: (1 Kor 2,1-5) Bracia, przyszedłszy do was, nie 
przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością dawać wam 
świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, 
nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to 
ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bo-
jaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie 
nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów 
mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara 
wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy 
Bożej.  

Ewangelia:  (Mt 5,13-16) Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz 
jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już 
nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto po-
łożone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod 
korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy 
są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 05.02.2017 r. 
1. W sobotę 11 lutego obchodzić będziemy wspomnienie NMP z Lourdes. Święto 

Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. W na-

szym kościele Mszę św. ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy spra-

wować  

o godz. 1800. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, 

seniorom w dotarciu do kościoła. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca 

Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowennę do Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adorację Najświętszego Sakra-

mentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 

1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. 

3. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 5 lutego  

o godz. 930 w kościele; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej w ponie-

działek 6 lutego o godz. 1830 . Po spotkaniu dzieci około godz. 1915 odbędzie się w 

domu parafialnym spotkanie rodziców; rodzice młodzieży przystępującej w tym 

roku do sakramentu bierzmowania we wtorek 7 lutego o godz. 1830 w kościele. Na 

spotkanie zapraszamy także osoby dorosłe, które chcą w tym roku przystąpić do 

sakramentu bierzmowania; Parafialne Koło Radia Maryja w czwartek 9 lutego po 

Mszy św. w domu parafialnym; Matki w Modlitwie w piątek 10 lutego, o godz. 

1900 w domu parafialnym; koło plastyczne w sobotę 11 lutego , o godz. 1100 w do-

mu parafialnym; 

4. Biuro parafialne jest czynne środę od godz. 1900 do 2000. 

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

pielgrzymka na Maltę, śladami św. Pawła. Całościowy koszt pielgrzymki to 3450 

zł i 100 Euro. Szczegółowy program pielgrzymki znajduje się na parafialnej stronie 

internetowej. 

6. Dzisiejszej niedzieli zbierane będą po Mszy św. datki do puszki na obiady dla 

dzieci i młodzieży z naszej parafii, której takiej pomocy potrzebują. Za tydzień taca 

zbierana podczas Mszy św. przeznaczona zostanie  na inwestycję parafialne. Moż-

na cały czas wesprzeć parafię przekazując 1% na rzecz organizacji pożytku pu-

blicznego – Fundację Wspierania Inicjatywy „Ad melius”. Szczegóły znajdziemy 

na ostatniej stronie obrazka kolędowego i parafialnej stronie internetowej. Za po-

moc i wsparcie finansowe, a w szczególności z dotacje celowe serdecznie dziękuję. 

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

„Niedziela”, „Gość Niedzielny”,  „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny 

„Okno”. Przy wyjściu z kościoła można nabyć także historyczną książkę „Dzieje 

diecezji szczecińsko-kamieńskiej” autorstwa ks. dr Roberta Masalskiego w cenie 

50 zł. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opie-

ki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


