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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 12.02.2017 r.  

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzo-
nych. 

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 

Poniedziałek: 13.02.2017 r.  

18.00 + Mieczysław Makarewicz (16 greg.) 

Wtorek: 14.02.2017 r.  

18.00 +  Mieczysław Makarewicz (17 greg.) 

Środa: 15.02.2017 r.  

18.00 +  Mieczysław Makarewicz (18 greg.) 

Czwartek: 16.02.2017 r.  

18.00 + Mieczysław Makarewicz (19 greg.) 

Piątek: 17.02.2017 r.  

18.00 1) + Mieczysław Makarewicz (20 greg.) 
2) Msza św. imieninowa ks. Zbigniewa 

Sobota: 18.02.2017 r.  

18.00 + Mieczysław Makarewicz (21 greg.) 

Niedziela: 19.02.2017 r.  

8.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marty z okazji urodzin 

9.30 + Janina Frencel (11 rocz. śm.) 

11.00 + Barbara, Jerzy (12 rocz. śm.) 

12.30 W intencji Matek w Modlitwie 

19.00 + Mieczysław Makarewicz (22 greg.) 

www.bolesna.szczecin.pl 

Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 7/2017  

Podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 

Nazwa OPP 

Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius” 

Numer KRS: 0000480577 

Walenty był biskupem Terni w Umbrii. Wia-

domości o nim są dość skąpe i niejednoznaczne. 

Żył w III w. i był kapłanem rzymskim. Tam  

w czasie prześladowań (Klaudiusza II Gota), wraz 

ze św. Mariuszem i krewnymi, asystował męczen-

nikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrót-

ce sam został pojmany i doprowadzony do pre-

fekta Rzymu, który przeprowadził rutynowy pro-

ces polegający na wymuszaniu odstępstwa od 

Chrystusa. W tym celu kazał użyć kijów. Ponie-

waż nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, 

kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269 

roku. Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia. 

Brak bliższych wiadomości o nim nie przeszko-

dził w szybkim rozwoju jego kultu. Jego grób już 

w IV w. otoczony był szczególną czcią. Nad gro-

bem papież Juliusz I wystawił bazylikę pod we-

zwaniem św. Walentego. Odnowił ją później papież Teodor I. Bazylika wraz 

z grobem św. Walentego stała się prawdziwym sanktuarium i jednym  

z pierwszych miejsc pielgrzymkowych. W ciągu średniowiecza kult Walente-

go objął całą niemal Europę. W średniowieczu na terenie niemieckim Święty 

był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwo-

wych i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczo-

nych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym 

dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. 

W ikonografii św. Walenty przedstawiany jest jako kapłan w ornacie, z kieli-

chem w lewej ręce, a z mieczem w prawej, także w stroju biskupa uzdrawia-

jącego chłopca z padaczki.  
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Liturgia słowa - 6 Niedziela Zwykła 
I czytanie: (Syr 15,15-20) Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierno-
ści jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wycią-
gniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ 
wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bo-
jących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezboż-
nym 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 mądro-
ści, 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 ukrzyżowaliby 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 przysze-
dłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bo-
wiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kre-
ska 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 niebieskiego. 
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, 
podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega 
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 więzienia. 
Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, 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 swoją żonę, poza wypad-
kiem 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 przy-
sięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza 
mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».   3 

Ogłoszenia duszpasterskie - 12.02.2017 r. 

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do 

świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowen-

nę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wie-

czorną; adorację Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do 

Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Sied-

miu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. 

2. Zapraszamy na Msze św. imieninową ks. Zbigniewa w piątek 17 

lutego o godz. 1800. 

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

4. Z dzisiejszym dniem nastąpiły zmiany w składach personalnych rad 

parafialnych. Rada duszpasterska: Ćwiertnia Adrianna, Dziechciarz 

Dariusz, Kotkowiak Lila, Krupińska Wiesława, Trochonowicz Małgo-

rzata. Rada ekonomiczna: Kubel Bronisława, Matjanowski Marek, 

Macioszek Andrzej, Pąsik Stanisław, Wójtowicz Jerzy. Rada kateche-

tyczna: Filcek Elżbieta, Nalepa Teresa, Makarewicz Ewa, Pąsik Lucy-

na, Tarnowska Katarzyna. Wszystkim osobom dotychczas zaangażo-

wanym w radach parafialnych wyrażamy podziękowania za pracę dla 

dobra parafii, a członkom nowej kadencji gratulujemy i polecamy 

opiece Patronki naszej parafii. 

5. Taca zbierana dzisiaj podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwe-

stycję parafialne – zakup mebli do prezbiterium i renowacja ławek. 

Można cały czas wesprzeć parafię przekazując 1% na rzecz organizacji 

pożytku publicznego – Fundację Wspierania Inicjatywy „Ad melius”. 

Szczegóły znajdziemy na ostatniej stronie obrazka kolędowego. Istnie-

je także możliwość ufundowania konkretnej rzeczy. Więcej informacji 

na parafialnej stronie internetowej. Za pomoc i wsparcie finansowe,  

a w szczególności za dotacje celowe serdecznie dziękuję. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygo-

dnik „Niedziela”, „Gość Niedzielny”,  „L’Osservatore Romano” i biu-

letyn parafialny „Okno”. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa 

Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Proboszcz 


