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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 02.03.2014 r. 

8.00  

9.30 + Genowefa, Antoni z rodz. Dąbrowskich i Badura 

11.00 O błogosławieństwo Boże dla Alana z okazji narodzin. 

12.30 + Tadeusz, Franciszek 

19.00 Za parafian 

Poniedziałek: 03.03.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 04.03.2014 r. 

18.00  

Środa: 05.03.2014 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

8.00  

18.00  

19.30  

Czwartek: 06.03.2014 r. 

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - I 
Róża Żywego Różańca 

Piątek: 07.03.2014 r. 

18.00 O dobre wykorzystanie okresu Wielkiego Postu przez nas i 
nasze rodziny - II Róża Żywego Różańca 

Sobota: 08.03.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność 
kobiety - III Róża Żywego Różańca 

Niedziela: 09.03.2014 r.  

8.00 + Zofia Góra (30 dni po śmierci) 

9.30  

11.00 + Marianna, Henryk Skowrońscy 

12.30  

19.00  
www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 09/2014  

Środa Popielcowa 

 Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przy-

gotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Pas-

chalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku 

liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek . 

W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Pra-

wa Kanonicznego - obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - 

do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 

14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 

60. roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych natomiast 

obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii (chociaż jest to 

powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej 

przyczyny).  Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak 

żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu 

kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, u Arabów i w 

Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o 

święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wpro-

wadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też 

czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pocho-

dzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. 

 

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/rok_kpk.php3
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Liturgia słowa –  VIII niedziela zwykła 

 

I czytanie  (Iz 49,14-15) Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie 
zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, 
która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie 
zapomnę o tobie.  

 

II czytanie (1 Kor 4,1-5) Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chry-
stusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, 
aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy 
będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki Co 
więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wpraw-
dzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim 
sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, 
który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. 
Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.  

 

Ewangelia (Mt 6,24-34) Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo 
jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym 
będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamo-
nie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, 
o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. 
Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do 
spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście waż-
niejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną 
chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio 
troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani 
przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu 
nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś 
jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż 
nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i 
nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się 
przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec 
wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się 
naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzej-
szy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej 
biedy.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 02.03.2014 r. 
1. W środę, 5 marca przypada Środa Popielcowa. Msze święte z poświęceniem popiołu 

oraz posypaniem głów w naszym kościele będą o godz. 800, 1800 i 1930. Akt ten symbolizu-

je ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty. W tym dniu obowią-

zuje wstrzemięźliwość - nie spożywa się pokarmów mięsnych i post ścisły - tylko jeden 

posiłek do syta, dwa mniejsze. Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 

14 roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60 roku życia. 

2. 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; Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

dla dzieci oraz o 1830 dla dorosłych i młodzieży. W związku z tym, przez okres Wielkiego 

Postu, nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu o godz. 1700; Różaniec Siedmiu 

Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; Gorzkie Żale z kaza-

niem pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 1830.  

3. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 02 marca po 

Mszy św. o godz. 930; spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. w ponie-

działek 03 marca o godz. 1830; spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I 

Komunii Św., w poniedziałek 03 marca o godz. 1845; drugi rok przygotowania do bierzmo-

wania – spotkanie w środę odwołane; Matki w Modlitwie w piątek 07 marca o godz. 1900; 

koło plastyczne w sobotę 08 marca o godz. 1100; schola muzyczna w sobotę 08 marca o  

godz. 1315. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, dzień dziękczynienia za dar 

Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji modlimy się również o nowe powołania kapłańskie 

i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. Zapraszamy ministrantów i kandydatów na mini-

strantów wraz z rodzicami na Msze św. o godz. 1800, a później na spotkanie w domu para-

fialnym. Obecność ministrantów obowiązkowa. W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy 

na Msze św. godz. 1800, która zostanie odprawiona ku czci Najświętszego Serca Jezusowe-

go. Okazja do spowiedzi św. w godz. 1700. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną 

od godz. 900. 

5. Biuro parafialne 13 lutego - w Środę Popielcową - będzie nieczynne.  

6. Istnieje jeszcze możliwość włączenia się do zajęć z języków obcych, dla dzieci i doro-

słych, prowadzonych 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, pierwszej raty wysokości 800 zł. 

8. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki do puszki na obiady dla najbardziej potrzebują-

cych dzieci i młodzieży z naszej parafii. Za tydzień taca zbierana podczas Mszy św. prze-

znaczona będzie na inwestycje parafialne. Obecnie rozpoczęły się prace związane z rego-

tyzacją kościoła. W związku z tym, szczególnie w tygodniu, będą występowały utrudnie-

nia w korzystaniu z kościoła. Prosimy o wyrozumiałość i pomoc w sobotę po Mszy św. w 

posprzątaniu i przygotowaniu kościoła do niedzielnej liturgii. Dziękuję za dotychczasową 

pomoc. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


