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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 16.02.2014 r. 

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

9.30 + Marian Szewczyk (1 rocz. śm.) 

11.00 1) Msza św. imieninowa ks. Zbigniewa 

2) + Nina (10 rocz. śm.) 

12.30 + Józef, Anna Piątek 

19.00 W intencji  Lilli i Krzysztofa prosząc o dużo miłości i łask Bo-
żych 

Poniedziałek: 17.02.2014 r.  

18.00 Za parafian 

Wtorek: 18.02.2014 r. 

18.00  

Środa: 18.02.2014 r.  

18.00  

Czwartek: 20.02.2014 r. 

18.00  

Piątek: 21.02.2014 r.  

18.00  

Sobota: 22.02.2014 r. 

18.00  

Niedziela: 23.02.2014 r.  

8.00 + Weronika, Jan (29 rocz. śm.) 

9.30  

11.00 W intencji  Lilli i Krzysztofa prosząc o dużo miłości i łask Bo-
żych 

12.30 O uzdrowienie Ani i Krzysia i o opiekę Bożą nad Nimi. 

19.00 + Helena Skonieczna (10 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 07/2014  

Święto Katedry św. Piotra, Apostoła 

 

Kiedy ukształtowała się nauka o prymacie 

biskupa Rzymu? 
Św. Piotr apostoł został umęczony w Rzymie i 
dlatego Kościołowi rzymskiemu przypadł już 
bardzo wcześnie szczególny autorytet. Już św. 
Ignacy z Antiochii (około r. 110) mówi, że Ko-
ściół rzymski jest "zwierzchnikiem w miłości". 
Kościół Rzymu stanowił dla innych Kościołów 
wzór i kryterium wiary. Do Rzymu apelowano 
jak do instancji rozstrzygającej sporne kwestie. 
Rzym sam występował z inicjatywą, miał świa-
domość swej odpowiedzialności za Kościół po-
wszechny. Ze szczególnym autorytetem biskupa 
Rzymu spotykamy się już w 4 stuleciu, a z 
ukształtowaną w pełni nauką o prymacie - u pa-
pieża Leona wielkiego w piątym stuleciu. Pole-
mika protestantów z papieżem, w którym wi-
dzieli antychrysta, ucisk Kościoła wywołany 
wielką rewolucją francuską i sekularyzacją przyczyniły się do tym dobitniej-
szego podkreślenia prymatu papieża. Istotny fundament nauki o prymacie 
stanowi jednak w przekonaniu katolickim świadectwo samego Objawienia. 

Czy Sobór Watykański II potwierdził naukę o prymacie papieża nad ca-

łym Kościołem i o nieomylności jego urzędu? 
Oczywiście, potwierdził oba dogmaty i włączył je też w szerszy kontekst od-
powiedzialności i nieomylności całego Kościoła (zob. Konst. dogm. o Ko-
ściele, nr 18, 23, 25 i 12). Nie tylko papież ma "pełną, najwyższą i powszech-
ną władzę nad Kościołem"; kolegium biskupów "stanowi również razem z 
głową swoją, biskupem rzymskim, a nigdy bez niego, podmiot najwyższej i 
pełnej władzy nad całym Kościołem. (...) Najwyższa władza nad całym Ko-
ściołem, w jaką wyposażone jest to kolegium, w sposób uroczysty sprawowa-
na jest na Soborze powszechnym. (...). Ta sama władza kolegialna może być 
sprawowana wespół z papieżem przez rozproszonych po świecie biskupów, 
byle tylko głowa kolegium wezwała ich do kolegialnego działania albo przy-
najmniej zatwierdziła jednakową działalność przebywających w rozproszeniu 
biskupów lub dobrowolnie ją przyjęła, tak żeby stała się ona prawdziwym 
aktem kolegialnym" (Konst. dogm. o Kościele, br 22). 
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Liturgia słowa –  VI niedziela zwykła 

I czytanie  (Syr 15,15-20) Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wier-
ności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wy-
ciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponie-
waż wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą 
na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być 
bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Oto słowo Boże.  

II czytanie (1 Kor 2,6-10) Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość 
tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę 
mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, 
tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżo-
waliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy 
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch 
przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.  

Ewangelia (Mt 5,17-37) Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przy-
szedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę 
bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna 
kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno 
z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy 
w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki 
w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie 
większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskie-
go. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabój-
stwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, pod-
lega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by 
mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar 
swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar 
swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, 
by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do wię-
zienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Sły-
szeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż*. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie 
patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe 
twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest 
dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być 
wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją 
i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 
niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić 
swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swo-
ją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął 
za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: 
«Nie będziesz fałszywie przysięgał*, «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi*. A Ja wam 
powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, 
bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani 
na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo 
czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pocho-
dzi».  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 16.02.2014 r. 

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; 

adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia 

Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Naj-

świętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; możliwość spo-

wiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św. 

2. Zapraszamy na Msze św. imieninową ks. Zbigniewa, dzisiejszej nie-

dzieli o godz. 1100. Pamiętajmy o solenizancie w naszych modlitwach. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: koło plastyczne w sobotę 

22 lutego, godz. 1100. 

4. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne zebrana zostało na tacę pod-

czas Mszy św. 2100 zł. Dziękuję serdecznie za wsparcie finansowe i za 

wszelką pomoc na rzecz wspólnoty parafialnej.  

5. 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. 

6. Z nowym semestrem szkolnym, czyli od 1 marca, istnieje możliwość 

włączenia się do zajęć z języków obcych, dla dzieci i dorosłych, prowa-

dzonych przy parafii. Więcej informacji znajdziemy na parafialnej stronie 

internetowej. 

7. Osoby, które zapisały się na parafialną pielgrzymkę do Matki Bożej  

w Lourdes i miejsc świętych w Hiszpanii proszę o odebranie w zakrystii 

po Mszy św. karty zgłoszeniowej oraz wpłacenie, do końca lutego, pierw-

szej raty wysokości 800 zł. 

8. Zachęcamy do włączenia się w działalność grup i wspólnot, jakie ist-

nieją na terenie naszej parafii, aby się wzajemnie wspierać w wyznawaniu 

naszej wiary. Są to m.in.: Krąg Biblijny, Żywy Różaniec, Parafialny Ze-

spół Caritas, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Ruch Matki w Modlitwie  

i Akcja Katolicka. Więcej informacji można uzyskać w zakrystii u  

księdza. 

9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zofię Górę. Niech spoczywa w po-

koju. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bo-

żego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


