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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 18.01.2015 r. 

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam 

9.30 + Helena Siemanowicz (30 dni po ) 

11.00 O Boże błogosławieństwo z prośbą o zdrowie dla Julii z okazji 11 uro-

dzin 

12.30 + Władysław Usnarski (5 rocz. śm.) 

19.00 1) + Andrzej Sadowski (13 rocz. śm.) 

2) + Zygmunt, Jadwiga 

Poniedziałek: 19.01.2015 r.  

8.00 O opiekę i błogosławieństwo Boże dla Rodziny: Bogumiła, Małgorza-
ty i Marysi za przyczyną Niepokalanej Matki Boga 

Wtorek: 20.01.2015 r.  

8.00 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin Anny 

Środa: 21.01.2015 r.  

8.00 O zdrowie dla Marii w 7 rocz. po przeszczepie i o życie wieczne dla 
dawcy 

Czwartek: 22.01.2015 r.   

8.00 Za parafian 

Piątek: 23.01.2015 r.  

8.00  

Sobota: 24.01.2015 r.  

8.00  

Niedziela: 25.01.2015 r.  

8.00  

9.30 + Irena, Adolf, Henryk 

11.00 Msza św. gregoriańska za śp. Jerzego Grączewskiego (1 greg.) 

12.30 O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. dla Dawida z okazji uro-

dzin 

19.00 + Wacław (17 rocz. śm.), Józef 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 03/2015  

 

 

Święta Agnieszka 

Agnieszka była w starożytności jedną z najbar-
dziej popularnych świętych. Piszą o niej św. 
Ambroży, św. Hieronim, papież św. Damazy, 
papież św. Grzegorz I Wielki i wielu innych. 
Jako 12-letnia dziewczynka, pochodząca ze sta-
rego rodu, miała ponieść męczeńską śmierć na 
stadionie Domicjana około 305 roku. Na miejscu 
"świadectwa krwi" dzisiaj jest Piazza Navona - 
jedno z najpiękniejszych i najbardziej uczęszcza-
nych miejsc Rzymu. Tuż obok, nad grobem mę-
czennicy, wzniesiono bazylikę pod jej wezwa-
niem, w której 21 stycznia - zgodnie ze starym 
zwyczajem - poświęca się dwa białe baranki. 
Według przekazów o rękę Agnieszki, która zło-
żyć miała wcześniej ślub czystości, rywalizowa-
ło wielu zalotników, a wśród nich pewien młody 
rzymski szlachcic oczarowany jej urodą. Ona 
jednak odrzuciła wszystkich, mówiąc, że wybra-
ła Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy 
śmiertelnika. Zalotnicy, chcąc złamać jej upór, oskarżyli ją, że jest chrześci-
janką. Doprowadzona przed sędziego nie uległa ani łagodnym namowom, 
ani groźbom. Rozniecono ogień, przyniesiono narzędzia tortur, ale ona 
przyglądała się temu z niewzruszonym spokojem. Wobec tego odesłano ją 
do domu publicznego, ale jej postać budziła taki szacunek, że żaden z 
grzesznych młodzieńców odwiedzających to miejsce nie śmiał się zbliżyć 
do niej. Jeden, odważniejszy niż inni, został nagle porażony ślepotą i upadł 
w konwulsjach. Młoda Agnieszka wyszła z domu rozpusty niepokalana i 
nadal była czystą małżonką Chrystusa. Zalotnicy znów zaczęli podburzać 
sędziego. Bohaterska dziewica została wtedy rzucona w ogień, ale kiedy 
wyszła z niego nietknięta, skazano ją na ścięcie. "Udała się na miejsce kaźni 
- mówi św. Ambroży - szczęśliwsza niż inne, które szły na swój ślub". 
Wśród powszechnego płaczu ścięto jej głowę. Poszła na spotkanie Nie-
śmiertelnego małżonka, którego ukochała bardziej niż życie.  



2  

Liturgia słowa –  II niedziela zwykła 

I czytanie (1 Sm 3,3b-10.19) Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znaj-

dowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowie-

dział: Oto jestem. Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: Oto jestem: przecież 

mię wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się 

zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu! Wstał Samuel i poszedł 

do Helego mówiąc: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Odrzekł mu: Nie woła-

łem cię, synu. Wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a 

słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz 

trzeci swe wołanie: Samuelu! Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: Oto 

jestem: przecież mię wołałeś. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. 

Rzekł więc Heli do Samuela: Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpo-

wiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać 

na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: 

Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa Twój słucha. Samu-

el dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na zie-

mię.  

II czytanie (1 Kor 6,13c-15a.17-20) Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, 

a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z 

martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż 

wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenig-

dy! Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się 

rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; 

kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, 

że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego ma-

cie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za /wielką/ bowiem ce-

nę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!  

Ewangelia (J 1,35-42) Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył 

przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, 

jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni 

idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! 

- to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a 

zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u 

Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli 

od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał naj-

pierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chry-

stusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty 

jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 18.01.2015 r. 

 

1. Rozpoczynamy ostatni tydzień wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędę. Kolęda 

od poniedziałku do piątku rozpoczynać się będzie o godz. 1600, 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 19 do 

23 stycznia 2015 r.: 19 stycznia (poniedziałek): ul. Malwowa, ul Moczarowa 

nr 37 i 39, ul. Słoneczników, ul. Mirtowa; 20 stycznia (wtorek): ul. Kwiatów 

Polskich; 21 stycznia (środa): ul. Macierzanki; 22 stycznia (czwartek): ul. 

Moczarowa (bez nr 37 i 39), ul. Zawiła; 23 stycznia (piątek): ul Urocza  

i uzupełnienia. Terminarz kolędy dostępny jest na parafialnej stronie interne-

towej i w gablocie parafialnej przed kościołem. 

2. Do końca tego tygodnia 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 bezpo-

średnio do księdza. Z dniem 26 stycznia powracamy do stałego porządku 

Mszy św. i nabożeństw liturgicznych. 

3. Spotkania formacyjne: schola muzyczna w piątek 23 stycznia o godz. 1830  

w kościele; koło plastyczne w sobotę 17 stycznia , o godz. 1100 w domu para-

fialnym. 

4. Ostatniej niedzieli na potrzeby inwestycyjne parafii – przebudowa prezbi-

terium,  zebrane zostało 2200 zł. Również ofiary składane podczas kolędy po 

części przeznaczone są na powyższy cel. Istnieje również możliwość ofiaro-

wania darowizny na cele kultu religijnego, a także możliwość ufundowania 

kamiennego ołtarza, ambony czy chrzcielnicy. Za wszelkie ofiary i każdą 

pomoc na rzecz parafii i kościoła dziękuję. 

5. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Malwinę Nowak. Niech spoczywa  

w pokoju. 

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

 

Proboszcz 


