Numer: 02/2015
INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 11.01.2015 r.
8.00 Za parafian
9.30 W intencji Matek w Modlitwie
11.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Rodziny.
12.30 1)
2)

+ Marianna, Franciszek
+ Jerzy (2 rocz. śm.)

19.00 + Franciszek, Tadeusz
Poniedziałek: 12.01.2015 r.
8.00
Wtorek: 13.01.2015 r.
8.00
Środa: 14.01.2015 r.
8.00
Czwartek: 15.01.2015 r.
8.00
Piątek: 16.01.2015 r.
8.00
Sobota: 17.01.2015 r.
8.00
Niedziela: 18.01.2015 r.
8.00
9.30 + Helena Siemanowicz (30 dni po )
11.00 O Boże błogosławieństwo z prośbą o zdrowie dla Julii z okazji 11 urodzin
12.30 + Władysław Usnarski (5 rocz. śm.)
19.00 1)
2)

+ Andrzej Sadowski (13 rocz. śm.)
+ Zygmunt, Jadwiga

www.bolesna.szczecin.pl
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Chrzest
Chrzest nie jest czymś wyłącznie chrześcijańskim. Obrzędu chrztu dokonywano na długo przed Chrystusem. Wiemy np. z Pisma Świętego, że Jan
chrzcił po to, aby wzbudzić ducha pokuty. Na czym polega nowość w starochrześcijańskiej praktyce chrztu?
Już sam Jan Chrzciciel
wyraźnie podkreślał
wielką różnicę między
swoim chrztem a
chrztem Mesjasza: "Ja
chrzciłem was wodą, On
zaś chrzcić was będzie
Duchem Świętym" (Mk
1, 8).Chrystus sam nie
chrzcił, uważał jednak
bez wątpienia ten obrzęd za nadający się do
przejścia jako znak zbawienia przy jednoczesnym nadaniu mu zupełnie nowego znaczenia i mocy.
Rzeczą nową w porównaniu z Chrztem Janowym jest to, że dopełnia się go w
imię Jezusa Chrystusa. Chrzest dokonywany w imię Jego staje się podstawowym sakramentem dla wszystkich, którzy są wyznawcami Chrystusa i Jego
Kościoła: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"(Mt28, 19);"Nawróćcie się (...) i niech
każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów" (Dz 2, 37).
Ten ostatni tekst wskazuje, że nawrócenie się do Chrystusa było związane od
samego początku z chrztem przyjętym w Jego imię. Chrzest był w Kościele
zawsze bramą do chrześcijaństwa i fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Wraz z bierzmowaniem i Eucharystią stanowi sakrament inicjacji
chrześcijańskiej, czyli wprowadzenia i wtajemniczenia w chrześcijaństwo.
Jest on przede wszystkim znakiem wiary, tzn. znakiem nawrócenia się ku
Chrystusowi i wyznania wiary w Niego.
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Liturgia słowa – Niedziela Chrztu Pańskiego
I czytanie (Iz 42,1-4.6-7) To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego
podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom
Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku
swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi
knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo.
Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię
słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię
przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył
oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
II czytanie (Dz 10,34-38) Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę
nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu
ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo
synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On
to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei,
począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym
i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
Ewangelia (Mk 1,6b-11) Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić
i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On
zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się
niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba
odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 11.01.2015 r.
1. Trwa w naszej parafii wizytę duszpasterską, tzw. kolędę. Kolęda od poniedziałku
do piątku rozpoczynać się będzie o godz. 16 00, a w sobotę o godz. 1400 Dzień prędzej
kolędę zapowiadać będą ministranci. Zadbajmy o chrześcijański wymiar kolędy.
Wspólna modlitwa niech będzie prośbą do Boga o błogosławieństwo dla rodziny.
Porządek kolędy w tygodniu od 12 do 17 stycznia 2015 r.: 12 stycznia
(poniedziałek): ul. Mokra; 13 stycznia (wtorek): ul. Pod Urwiskiem, ul. Osowska, ul.
Nektarowa, ul. Spadziowa, ul. Junacka, ul. Przesmyk, ul. Dziewanny; 14 stycznia
(środa): ul. Kluka; 15 stycznia (czwartek): ul. Wiankowa, ul. Kaczeńców; 16 stycznia (piątek): ul Wiśniowa, ul. Stawna; 17 stycznia (sobota): ul. Chorzowska, ul Narożna. Terminarz kolędy dostępny jest na parafialnej stronie internetowej i w gablocie parafialnej przed kościołem.
2. Podczas trwania kolędy duszpasterskiej Msze św. w dzień powszedni w naszym
kościele sprawowane są o godz. 800. Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątkowy wieczór i inne nabożeństwa liturgiczne na ten czas są zawieszone. Porządek
Mszy św. w niedzielę nie ulega zmianie. Biuro parafialne do zakończenia kolędy
będzie zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza.
3. Spotkania formacyjne: schola muzyczna w piątek 16 stycznia o godz. 18 30 w kościele; zbiórka ministrantów w sobotę 17 stycznia, o godz. 10 30 w domu parafialnym;
koło plastyczne w sobotę 17 stycznia , o godz. 11 00 w domu parafialnym.
4. Zapraszamy dzisiaj na Jasełka wystawiane przez dzieci z naszej parafii podczas
Mszy św. o godz. 1230. Dziękuję Pani Teresie – katechetce, dzieciom oraz ich rodzicom za przygotowanie świątecznego przedstawienia.
5. Taca z dzisiejszych Mszy świętych niedzielnych przeznaczona jest na potrzeby
inwestycyjne parafii – przygotowanie kościoła do konsekracji, przebudowa prezbiterium kościoła polegająca na zastąpieniu tymczasowego drewnianego podestu kamienną stałą posadzką oraz zamontowanie instalacji grzewczej. Również ofiary złożone podczas kolędy po części przeznaczone będą na powyższą inwestycję. Można
też ofiarować darowiznę na cele kultu religijnego, która również przeznaczona zostanie na powyższy cel. Więcej informacji na ten temat znajdziemy m.in. na parafialnej
stronie internetowej. Istniej również możliwość ufundowania: ołtarza, ambony czy
chrzcielnicy do naszego kościoła. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym lub chciałby
uzyskać więcej informacji to proszę o bezpośredni kontakt. Za wszelką dotychczasową pomoc i zrozumienie dziękuję.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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