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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 03.03.2013 r.  

8.00 Za parafian 

9.30 + Zofia Jaszczuk (22 greg.) 

11.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

12.30 O Boże błogosławieństwo dla Mai z okazji 11 rocznicy urodzin. 

18.30 Gorzkie żale 

19.00 O potrzebne łaski i moc Ducha św. podczas finalizowania przewodu 
habilitacyjnego. 

Poniedziałek: 04.03.2013  r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 + Zofia Jaszczuk (23 greg) 

Wtorek: 05.03.2013 r. 

18.00 + Zofia Jaszczuk (24 greg.) 

Środa: 06.03.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 1) intencje nowennowe 
2) + Zofia Jaszczuk (25 greg.) 

Czwartek: 07.03.2013 r. 

18.00 + Zofia Jaszczuk (26 greg.) 

Piątek: 08.03.2013 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego  

17.00 Droga krzyżowa 

18.00 + Zofia Jaszczuk (27 greg.) 

18.30 Droga krzyżowa 

Sobota: 09.03.2013 r.  

18.00 + Zofia Jaszczuk (28 greg.) 

Niedziela: 10.03.2013 r.  

8.00 + Albin, Róża Radomińscy 

9.30 + Zofia Jaszczuk (29 greg.) 

11.00 Msza św. dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji i powrót do 
zdrowia. Z prośbą o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy nad całą 
rodziną. 

12.30 + Eleonora, Stefan; Stanisława, Jan 

18.30 Gorzkie żale 

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 9/2013  

Jak wynika z najnowszego raportu 

Komisji europejskiej do 25 stycznia 

br. za ochroną życia nienarodzonych 

podpisało się już online prawie 25000 

obywateli z 20 krajów UE (statystyki 

dotyczące głosów zebranych na for-

mularzach papierowych będą publiko-

wane od końca marca; na formula-

rzach papierowych podpisów jest już 

dziesiątki tysięcy). Przypomnijmy, 

inicjatywa „Jeden z Nas” to naj-

większa akcja pro-life na naszym 

kontynencie. Jest jedną z pierwszych zarejestrowanych Europejskich Inicjatyw Obywatel-

skich, przewidzianych w traktacie lizbońskim. Celem akcji jest zablokowanie finanso-

wania z budżetu Unii Europejskiej aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. 
Jak wynika z raportu European Dignity Watch UE w 97 proc. finansuje aborcje w Afryce. 

Oznacza to, że z naszych podatków płacimy za zabójstwo 170 tys. nienarodzonych dzieci 

na tamtym kontynencie. 

„Jeden z nas” wykorzystuje legalną drogę prawną obowiązującą w krajach UE. Powołuje 

się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie Brüstle kontra Gre-

enpeace z 2011 r. TS orzekł wtedy, że życie człowieka zaczyna się od chwili zapłodnienia. 

Embrion ludzki wymaga szacunku i ma swoją godność. To wyklucza „możliwość opaten-

towania jakiejkolwiek procedury, która zakłada jego niszczenie lub tego wymaga”. Inicja-

tywa „Jeden z Nas” ma za zadanie zapewnić spójność prawa europejskiego w sprawach 

dotyczących życia. 

Jeśli do 1 listopada br. w przynajmniej siedmiu krajach UE zbierzemy łącznie milion pod-

pisów, mamy szansę na historyczną zmianę w europejskim prawie. Możemy też przyczy-

nić się do powstania silnej grupy pro-life w strukturach unijnych. Co najważniejsze może-

my ocalić tysiące ludzkich istnień! 

Jak to zrobić? 

Po kliknięciu na adres WWW.JEDENZNAS.EU  

i wskazaniu kraju pochodzenia, wypełnić formularz wpisując: 

numer PESEL, imię, nazwisko, obywatelstwo,  
adres stałego zameldowania oraz kod z obrazka i wysłać. 

http://www.jedenznas.eu/
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Liturgia słowa - III niedziela wielkiego postu 

I czytanie  (Wj 3,1-8a.13-15) Mojżesz pasł owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, 
zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy 
ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak 
krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podej-
dę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś 
Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka 
krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj 
się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział 
jeszcze Pan: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jaku-
ba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: Dosyć napa-
trzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców, 
znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej 
ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś 
rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. 
Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział 
Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JE-
STEM posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JE-
STEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. 
To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.  

II czytanie (1 Kor 10,1-6.10-12) Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi 
ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, i 
wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spoży-
wali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej 
im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał 
sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za 
przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, tak jak oni pożądali. Nie szemrajcie, jak 
niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko 
to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku poucze-
niu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, 
aby nie upadł. 

Ewangelia (Łk 13,1-9) W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, 
których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, 
że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to 
ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podob-
nie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Si-
loam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? By-
najmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I 
opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasa-
dzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł 
więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drze-
wie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu 
odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; 
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 03.03.2013 r. 

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do św. Oj-

ca Pio w poniedziałek o godz. 1800; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

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

przed Mszą św. wieczorną; Droga krzyżowa w piątek o godz. 1700 dla dzieci i 

o 1830 dla dorosłych i młodzieży; Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w nie-

dzielę o godz. 1830. 

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Ró-

żańca – dzisiaj, 03 marca po Mszy św. o godz. 930; dzieci przygotowujące się 

do I Komunii świętej – 04 marca (poniedziałek), godz. 1800; Krąg Biblijny - 

07 marca (czwartek), po Mszy św. wieczornej; zbiórka kandydatów na mini-

strantów - 09 marca (sobota), godz. 1000; zbiórka ministrantów – 09 marca 

(sobota), o godz. 1030; koło plastyczne - 09 marca (sobota), godz. 1100; schola 

muzyczna - 09 marca (sobota), godz. 1315; 

3. W niedzielę 17 marca rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielko-

postne, które poprowadzi ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US. Nauki będą 

głoszone podczas wszystkich Mszy świętych niedzielnych, a od poniedziałku 

do środy o godz. 1900. Polecamy modlitwie ten szczególny czas w naszym 

życiu religijnym. 

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

ski zapraszamy na nauki przedmałżeńskie, które odbędą się w terminie od 18 

do 21 marca, o godz. 2000 w domu parafialnym. W sposób szczególny przy-

szłych małżonków zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych. 

5. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania śladami św. Pawła w Grecji. 

Dziesięciodniowa pielgrzymka planowana jest w terminie 18-27 września 

2013 r. Całościowy koszt pielgrzymki to 490 euro i 1500 zł. Dokładny plan 

znajduje się na parafialnej stronie internetowej. Zapisy w zakrystii po Mszy 

św. lub w biurze parafialnym.  

6. Dzisiejszej niedzieli po Mszach św. zbierane są datki do puszki na 

obiady dla ubogich dzieci z naszej parafii. Dziękuję za okazane wspar-

cie i życzliwość. Za tydzień ofiary składane podczas Mszy św. prze-

znaczone są na inwestycje parafialne. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa 

Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


