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INTENCJE MSZALNE  

 

Niedziela: 26.02.2012 r.  

8.00 + Szymon 

9.30 + Krystyna Noske (30 dni po pogrzebie) 

11.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Stankiewiczów. 

12.30 + Eleonora, Stefan; Stanisława, Jan Oleniec  

19.00 za parafian 

Poniedziałek: 27.02.2012 r. 

18.00  

Wtorek: 28.02.2012 r. 

18.00  

Środa: 29.02.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 01.03.2012 r. 

18.00  

Piątek: 02.03.2012—Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 03.03.2012 r. 

18.00  

Niedziela: 04.03.2012 r.  

8.00 + Tadeusz, Kazimierz  

9.30 + Jan, Taisja, Wiesław Wendykowscy  

11.00 O pomyślne ukończenie studiów i o łaskę wiary dla Dominika  

12.30 + Czesław, Stefan Kijak; Piotr (7 rocz. śm.), Helena, Józef z domu 

Leniart; i zmarli z rodziny.  

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Wielki Post 

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do naj-

większej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak na-

zywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej 

w Wielki Czwartek. Już w II wieku, dla lepszego przygotowania do przeżycia Świąt 

Paschalnych, dodano dwa dni postu przed tym świętem. Wspomina o tym Tertulian 

(+ ok. 240). Św. Ireneusz (+ ok. 202) pisze, że za jego czasów zwyczaj ten istniał 

również w Galii: ku czci 40-dniowego postu Pana Jezusa był nakazany post 40-

godzinny (obowiązywał zatem w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę). W wieku III 

poszczono już cały tydzień. Wreszcie na początku wieku IV wprowadzono post 40-

dniowy na pamiątkę postu Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy wspomina o tym św. 

Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r. Chodziło o 

to, aby jak najlepiej przygotować wiernych Według świadectwa Egerii (w. IV) post 

40-dniowy był już w powszechnym użyciu. Potwierdza to także św. Cyryl Jerozolim-

ski, kiedy pisze w swoich katechezach o 40 dniach pokuty. Na Wschodzie Wielki 

Post obchodzono przez 8 tygodni jednak, a to dlatego, że soboty i niedziele były wol-

ne od postu. Chodziło więc o uzupełnienie pełnych 40 dni postu. W wieku VI w Rzy-

mie post rozpoczynał się 6 tygodni przed Wielkanocą. Jednak po odliczeniu niedzie-

li, w które nigdy nie poszczono, post trwał właściwie tylko 36 dni. Dlatego w wieku 

VII dodano brakujące dni i wyznaczono jako początek Wielkiego Postu Środę Po-

pielcową. Ostatecznie środa jako początek Wielkiego Postu weszła na stałe do trady-

cji rzymskiego kościoła w 1570 roku. Od św. Grzegorza I Wielkiego (+ 604) datuje 

się powstanie "przedpościa". Na trzy tygodnie przed Wielkim Postem wprowadzał 

Kościół fioletową, pokutną barwę szat liturgicznych, z modlitw i śpiewów usuwano 

radosne Alleluja, do roku zaś 1248 w tym czasie obowiązywał również post, chociaż 

w formie złagodzonej. do świąt wielkanocnych. 

We wspomnianym 1248 roku papież Innocenty IV skrócił Wielki Post, wyznaczając 

go od Środy Popielcowej. Przedpoście było więc rodzajem przedsionka, wprowadza-

jącego w nastrój Wielkiego Postu. Reforma liturgiczna ostatnich lat Przedpoście 

zniosła. W Polsce Wielki Post zachowywano wraz z Przedpościem (łącznie 70 dni) 

jeszcze w niektórych stronach w wieku XVIII, a nawet XIX. W niedzielę post nie 

obowiązywał i dotąd nigdy nie obowiązuje - każda niedziela bowiem ma charakter 

święta.  

Numer: 9/2012  
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Liturgia słowa - I niedziela Wielkiego Postu 
 

I czytanie (Rdz 9,8-15) Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: Oto 

Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po 

was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze 

zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, 

które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z 

wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami po-

topu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego zie-

mię. Po czym Bóg dodał: A to jest znak przymierza, które ja zawieram 

z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk 

mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a zie-

mią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na ob-

łokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i 

z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy 

wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa.  

II czytanie (1 P 3,18-22) Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedli-

wy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity 

wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł 

ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś 

nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a bu-

dowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało urato-

wanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was 

ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróco-

ną do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa 

Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie 

poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce. 

Ewangelia (Mk 1,12-15) Zaraz też Duch wyprowadził Go na pusty-

nię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył 

tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został 

uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i 

wierzcie w Ewangelię.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 26.02.2012 r. 

 
1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nowenna do Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy w środę o godz. 1800; Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek 

przed Mszą św. wieczorną; Droga Krzyżowa w piątek o godz. 1730 dla dzieci i o 1830 

dla dorosłych i młodzieży; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 

1830. 

2. Zapraszamy na Krąg biblijny w środę 29 lutego o godz. 1900 do domu parafialne-

go. Temat katechezy: Gdzie szukać pokoju? Obowiązek uczestniczenia ma młodzież 

z klasy III gimnazjum. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adoruje-

my Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyj-

ne. Na Msze świętą zapraszamy ministrantów i kandydatów na ministrantów wraz z 

rodzicami. Po Eucharystii zapraszamy do domu parafialnego na wspólne spotkanie. 

W pierwszy piątek miesiąca będzie szczególna okazja do pojednania się z Bogiem w 

sakramencie pojednania od godz. 1700. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalna 

w piątek od godz. 900. W pierwszą sobotę miesiąca – dzień poświęcony Niepokalane-

mu Sercu Maryi, zapraszamy na Msze św. o godz. 1800. 

4. Zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę - 4 marca, po Mszy Świętej o godz. 

930.  

5. W niedzielę - 4 marca, po Mszach świętych przed wejściem do kościoła będą zbie-

rane datki na obiady dla ubogich dzieci i młodzieży z naszej parafii. Obecnie parafia 

opłaca obiady ośmiorgu dzieciom. Dziękuję za wsparcie. 

6. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do grobu błogosławionego Jana Pawła II 

do Rzymu w terminie od 17 do 25 września. Osoby chętne mogą się zapisy w zakry-

stii i w biurze parafialnym. Odwiedzimy również sanktuarium św. Ojca Pio w San 

Giovanni Rottondo, najstarsze średniowieczne sanktuarium św. Michała Archanioła 

w Monte San Angelo, sanktuarium cudu eucharystycznego w Lanciano, czy sanktu-

arium św. Franciszka i św. Klary w Asyżu. Plan pielgrzymki znajduje się na parafial-

nej stronie internetowej.  

7. Zachęcamy do korzystania z daru, jaki daje nam Kościół, tj. modlitwy Euchary-

stycznej w konkretnej godziwej intencji. Msze św. mogą być sprawowane m.in.: w 

rocznicę ślubu z prośbą o dalsze błogosławieństwo; Msza św. dziękczynna za otrzy-

mane łaski w dniu imienin; o pomoc w nauce; o dary Ducha Świętego, czy w intencji 

Bogu wiadomej. Ta forma kultu Eucharystycznego jest zawsze wyrazem naszej wia-

ry i bezgranicznego zawierzenia Opatrzności Bożej. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


