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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 04.03.2018 r.  

8.00 + Anna Szapoczka (6 greg.) 

9.30 + Andrzej Soroka (od Ryszarda Hajduk z rodz.) 

11.00 + Zofia Głod (10 rocz. śm.); + Władysław Głod (w 100 rocz-
nicę urodzin zmarłego męża) 

12.30 + Aleksander Kaczmarek (21 rocz. śm.); +Franciszka Kacz-
marek (19 rocz. śm.) 

19.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w życiu dla Jaku-
ba Pryska w 3 rocz. urodzin 

Poniedziałek: 05.03.2018 r.  

18.00 + Anna Szapoczka (7 greg.) 

Wtorek: 06.03.2018 r.  

18.00 1) + Anna Szapoczka (8 greg.) 
2) W pewnej intencji 

Środa: 07.03.2018 r.  

18.00 1) + Anna Szapoczka (9 greg.) 
2) + Sylwester Iber 

Czwartek: 08.03.2018 r.  

18.00 + Anna Szapoczka (10 greg.) 

Piątek: 09.03.2018 r.  

18.00 + Anna Szapoczka (11 greg.) 

Sobota: 10.03.2018 r.  

18.00 + Anna Szapoczka (12 greg.) 

Niedziela: 11.03.2018 r.  

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

9.30 + Anna Szapoczka (13 greg.) 

11.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii - 
I Róża Żywego Różańca 

12.30 + Ryszard Kowalak (15 rocz. śm.); zmarli rodzice z obu stron 

19.00 W intencji Matek w Modlitwie 

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin  1 

Numer: 9/2018  

Całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu  

w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i  misyjnych  

z naszej archidiecezji 

Szczecin Osów 5-6 marca br. (poniedziałek - wtorek) 

Modlitwa o powołania. Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś 

ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustan-

nie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, 

bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, któ-

rych powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego 

świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i 

ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego 

Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich 

solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wiel-

kodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pra-

gnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla 

Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują 

ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.   

Fundacja Wspierania Inicjatywy 

„Ad melius” 

Numer KRS: 0000480577 
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Liturgia słowa - 3 niedziela Wielkiego Postu 
I czytanie (Wj 20, 1-17) W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: "Ja jestem 

Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz 

miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obra-

zu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest  

w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo 

Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze sy-

nów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś 

łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przy-

kazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie 

pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach. 

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał 

wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie bę-

dziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja 

córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który 

przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze 

oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan 

dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na 

ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie 

będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 

Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego 

twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żad-

nej rzeczy, która należy do twego bliźniego".  

II czytanie (1 Kor 1, 22-25) Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mą-

drości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów,  

a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak  

i spośród Greków – Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest 

głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa 

mocą ludzi.  

Ewangelia (J 2, 13-25) Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jero-

zolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzeda-

wali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powy-

pędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów,  

a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Zabierzcie to stąd 

i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!" Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że 

napisano: "Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie". W odpowiedzi zaś na to Żydzi 

rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czy-

nisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją 

na nowo". Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, 

a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił o świątyni swego ciała. 

Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzy-

li Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie 

Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. 

Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował 

niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 04.03.2018 r.  

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego Ojca 

Pio w poniedziałek przed Mszą św.; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszą św.; Droga Krzyżo-

wa w piątki Wielkiego Postu dla dzieci o godz. 1730 oraz dla dorosłych  

i młodzieży o godz. 1830; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny  

w sobotę po Mszy św.; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego 

Postu o godz. 1830; Możliwość spowiedzi w dzień powszedni, pół godziny przed 

Mszą św. 

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Zmiana tajemnic Żywego Różańca 

dzisiaj po Mszy św. o godz. 930 w kościele; Dzieci przygotowujące się do I Komunii 

świętej w poniedziałek 5 marca o godz. 1800; Radio Maryja we wtorek 6 marca  

o godz. 18.30; III rok przygotowania do bierzmowania w środę 7 marca o godz. 1830; 

Matki w Modlitwie w piątek 9 marca, o godz. 1900; Chór parafialny w piątek 9 mar-

ca, o godz. 2000; koło plastyczne w sobotę 10 lutego, o godz. 1100. 

3. Z  poniedziałku na wtorek (5/6 marca) w ramach diecezjalnej akcji modlitewnej  

o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne będzie w naszym kościele całodobowe 

wystawienie Najświętszego Sakramentu z czuwaniem modlitewnym. Rozpocznie się 

ono  w poniedziałek Mszą św. o godz. 1800 i zakończy we wtorek Mszą św. o godz. 

1800. Dla celów organizacyjnych na stoliku z gazetami wystawiona jest lista adora-

cyjna, gdzie można wpisać się na konkretną godzinę czuwania. Zachęcamy do wspól-

nej modlitwy i czuwania. 

4. W niedzielę 18 marca rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, 

które poprowadzi ks. Daniel Sacik. Nauki będą głoszone podczas wszystkich Mszy 

świętych niedzielnych, a od poniedziałku do środy o godz. 1900. Zachęcamy do 

udziału w rekolekcjach. 

5. Osoby, które pragną w tym roku zawrzeć sakramentalny związek małżeński zapra-

szamy na nauki przedmałżeńskie, które odbędą się w terminie od 19 do 22 kwietnia 

po naukach rekolekcyjnych, tj. około godz. 2000 w domu parafialnym. W sposób 

szczególny przyszłych małżonków zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielko-

postnych. 

6. Istnieje jeszcze możliwość zapisania się na parafialną pielgrzymkę po Sanktu-

ariach Maryjnych we Francji w terminie od 19 do 27 września 2018 r.  Możliwość 

zapisu w zakrystii po Mszy św.  

7. Dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca, przed wejściem  do kościoła, będzie można 

złożyć ofiary do puszek na obiady dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, które takie-

go wsparcia z naszej strony potrzebują. Za tydzień w druga niedzielę miesiąca datki 

składane na tace przeznaczone zostaną na zakup organów do naszego kościoła. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy.                            Proboszcz 


