
4  

 

INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 10.01.2016 r.  

8.00 + Jan Grabarczyk (33 rocz. śm.) 

9.30 + Malwina (1 rocz. śm.) 

11.00 + Wiesława Piech (22 greg.) 

12.30 O pomyślne rozwiązanie sprawy i o błogosławieństwo Boże dla 
ofiarodawcy 

19.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty 
parafialnej - I Róża Żywego Różańca. 

Poniedziałek: 11.01.2016 r.  

8.00 + Wiesława Piech (23 greg.) 

Wtorek: 12.01.2016 r.  

8.00 + Wiesława Piech (24 greg.) 

Środa: 13.01.2016 r.  

8.00 + Wiesława Piech (25 greg.) 

Czwartek: 14.01.2016  r.  

8.00 + Wiesława Piech (26 greg.) 

Piątek: 15.01.2016 r.  

8.00 + Wiesława Piech (27 greg.) 

Sobota: 16.01.2016 r.  

8.00 + Wiesława Piech (28 greg.) 

Niedziela: 17.01.2016 r.  

8.00 + Olimpia Soroczyńska (14 rocz. śm.)  

9.30 W intencji Matek w Modlitwie 

11.00 + Wiesława Piech (29 greg.) 

12.30 + Ewa, Andrzej Klaus 

19.00 + Andrzej Sadowski (14 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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 Numer: 2/2016  

Formy pomocy  

parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Szczecinie 

 

Na rzecz organizacji pożytku publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa OPP:  

Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius” 

Numer KRS: 0000480577 
 

 

Darowizna na cele kultu religijnego 
 

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Matki Bożej Bolesnej w Szczecinie 

ul. Miodowa 36 A 

71-497 Szczecin 

 

Rachunek bankowy: 86 2490 0005 0000 4530 1371 3267 

Tytułem: na remont kościoła 
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Liturgia słowa - Niedziela Chrztu Pańskiego 

I czytanie (Iz 42,1-4.6-7) To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego podtrzy-

muję. 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 trzci-

ny 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 słusz-

nie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem 

dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, aże-

byś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają  

w ciemności.  

II czytanie (Dz 10,34-38) Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korne-

liusza, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na 

osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępu-

je sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój 

przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się dzia-

ło w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Zna-

cie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym  

i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdra-

wiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.  

Ewangelia  (Łk 3,15-16.21-22) Gdy więc lud oczekiwał z napięciem  

i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on 

tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy 

ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. 

On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przy-

stępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otwo-

rzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby 

gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 

mam upodobanie.  

 

 

 

Przedszkole Montessori - zapisy całoroczne 

tel.: 883-065-354; www.montessori.szczecin.pl 

  3 

 
Ogłoszenia duszpasterskie - 10.01.2016 r. 

1. 3 stycznia 2016 r. obchodziliśmy uroczystość konsekracji naszego kościoła i kamienne-

go ołtarza oraz poświęcenia kamiennej ambona i chrzcielnica. Uroczystej Mszy św. prze-

wodniczył Ksiądz Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga, który 

też potwierdził swoim dekretem wezwanie kościoła nadane przez Sługę Bożego Prymasa 

Kard. Stefana Wyszyńskiego 20 grudnia 1961 r. - Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi 

Panny. Świątynia jest kościołem parafialnym parafii pw. Matki Bożej Bolesnej. Serdecz-

nie pragnę podziękować tym którzy uczestniczyli w tej wyjątkowej uroczystości za obec-

ność i wspólną modlitwę. W sposób szczególny dziękuję fundatorom kamiennego ołtarza, 

chrzcielnicy, ambony, neogotyckiego kielicha mszalnego i innych darów ołtarza. Dziękuję 

również za każdą życzliwość, wsparcie i pomoc materialną dzięki czemu mogliśmy wyko-

nać tak ważne dla tej świątyni dzieło. Dzień 3 stycznia obok 15 września – odpust para-

fialny we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, jest najważniejszym dniem w historii tego 

kościoła i wspólnoty parafialnej. 

2. Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterską, tzw. kolędę. Kolęda od poniedziałku do 

piątku rozpoczyna się o godz. 1600, a w sobotę o godz. 1400 Dzień prędzej kolędę zapo-

wiadają ministranci. Zadbajmy o chrześcijański wymiar kolędy. Wspólna modlitwa niech 

będzie prośbą do Boga o błogosławieństwo dla rodziny. Porządek kolędy w tygodniu od 

11 do 16 stycznia 2016 r.: 11 stycznia (poniedziałek): ul. Kwiatów Polskich; 12 stycznia 

(wtorek): ul. Malwowa; ul. Moczarowa (nr 37 i 39); ul. Słoneczników; ul. Mirtowa; 13 

stycznia (środa): ul. Moczarowa (bez nr 37 i 39); Zawiła; 14 stycznia (czwartek): ul. Ma-

cierzanki; 15 stycznia (piątek): ul. Kluka; 16 stycznia (sobota): ul. Chorzowska; ul. Na-

rożna. Terminarz kolędy dostępny jest na parafialnej stronie internetowej i w gablocie 

parafialnej przed kościołem. 

3. Podczas trwania kolędy duszpasterskiej Msze św. w dzień powszedni w naszym koście-

le 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. 

4. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 10 stycznia po 

Mszy św. o godz. 930; zbiórka ministrantów w sobotę 16 stycznia, o godz. 1030 w domu 

parafialnym; koło plastyczne w sobotę 16 stycznia , o godz. 1100 w domu parafialnym; 

spotkanie osób które zapisały się na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej w niedzielę 

17 stycznia o godz. 1500 w kościele. 

5. Zapraszamy na Jasełka wystawiane przez dzieci z naszej parafii dzisiaj na Mszy św.  

o godz. 1230. 

6. Taca z dzisiejszych Mszy świętych niedzielnych przeznaczona jest na potrzeby inwe-

stycyjne parafii – w tym roku chcemy się skupić na renowacji i konserwacji drogi krzyżo-

wej, a także na dalszych remontach w domu parafialnym. Również ofiary składane pod-

czas kolędy po części będą przeznaczone na powyższe cele. Można też w tym roku prze-

kazać 1% podatku na rzecz Fundacji Wspierania Inicjatywy „Ad Melius” działającej przy 

parafii, a która też wspiera m.in. dzieła prowadzone przez parafię. Niezbędne dane funda-

cji znajdziemy na pamiątkach kolędowych, a także w dzisiejszym biuletynie parafialnym 

„Okno”. Za wszelką dotychczasową pomoc i zrozumienie dziękuję. 

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

Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


