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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 17.01.2016 r.  

8.00 Za parafian 

9.30 W intencji Matek w Modlitwie 

11.00 1) + Wiesława Piech (29 greg.) 
2) + Olimpia Soroczyńska (14 rocz. śm.)  

12.30 O pomyślne rozwiązanie sprawy i o błogosławieństwo Boże dla 
ofiarodawcy 

19.00 + Andrzej Sadowski (14 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 18.01.2016 r.  

8.00 + Wiesława Piech (30 greg.) 

Wtorek: 19.01.2016 r.  

8.00 Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przy-
niósł owoce pokoju i sprawiedliwości - II Róża Żywego Różańca 

Środa: 20.01.2016 r.  

8.00 Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, 
zostały  podziały wśród chrześcijan - III Róża Żywego Różańca 

Czwartek: 21.01.2016  r.  

8.00 W 8 rocznicę po przeszczepie z prośbą o zdrowie i siły dla Marii i o 
dar życia wiecznego dla dawcy. 

Piątek: 22.01.2016 r.  

8.00 + Kazimierz Wojciechowski 

Sobota: 23.01.2016 r.  

8.00 Za parafian 

Niedziela: 24.01.2016 r.  

8.00 + Anna, Michał, Kazimierz 

9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowa-
dzonych 

11.00 + Barbara, Jerzy Karpowicz (11 rocz. śm.) 

12.30 O błogosławieństwo Boże i dary Ducha świętego dla Dawida z okazji 
14 urodzin. Z prośbą o łaski dla całej rodziny 

19.00 + Franciszek, Tadeusz 

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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 Numer: 3/2016  

Kampanie Papieskiego Stowarzyszenia  

Pomoc Kościołowi w Potrzebie 

 
1. „Milion dzieci modli się na różańcu”. 18 października o godz. 

9.00 na sześciu kontynentach dzieci z wielu krajów świata modlą 

się na różańcu w intencji pokoju, ta szczera modlitwa może odmie-

nić naszą planetę.  

2. „SOS dla Ziemi Świętej”. Jej głównym celem jest pomoc i wyrażenie naszej soli-

darności z wyznawcami Chrystusa na Jego ziemi.  

3. „Cicha i wierna obecność…”. Każdego roku udzielamy pomocy egzystencjalnej 

każdej Siostrze klauzurowej w Polsce. Oprócz tego przydzielamy wsparcie na reno-

wacje klasztorów i kościołów przyklasztornych oraz kaplic. Pomagamy również  

w sfinansowaniu zakupu komputerów, maszyn do haftu lub szycia.  

4. „Klerycy w Syrii i Libanie”. Od 1957 roku wspieramy rozwój i kształcenie kan-

dydatów do kapłaństwa w seminariach diecezjalnych i zakonnych w wielu krajach 

świata poprzez comiesięczne stypendia dla kleryków. Troska o „kapłanów jutra" jest 

troską całej wspólnoty Kościoła, aby najcenniejszy dar, jakim jest Eucharystia, był 

sprawowany i przekazywany przyszłym pokoleniom.  

5. „Apel o pomoc dla Syrii”. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Po-

trzebie wraz z Caritas Libanu, zwróciło się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, 

o natychmiastową pomoc dla 12 000 chrześcijan z miejscowości położonej 1,5 km od 

granicy syryjsko - libańskiej. 

6. „Szkoła marzeń”. W odpowiedzi na prośbę kapucynów z misji Ngaoundaye  

w Republice Środkowoafrykańskiej Fundacja im. Ojca Werenfrieda pod patronatem 

PKWP realizuje projekt „Daj Słowo” budowę kaplicy-szkoły w Nzakoun. Powstają-

ca kaplica będzie służyć jako miejsce modlitwy. Ponadto w ciągu tygodnia będzie 

używana jako szkoła dla dzieci. Odbywać się tu będą także katechezy w 3-letnim 

cyklu przygotowania do sakramentu chrztu.  

 

Nazwa OPP: Fundacja Wspierania 

Inicjatywy „Ad melius” 

Numer KRS: 0000480577 
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Liturgia słowa - 2 niedziela zwykła 

I czytanie  (Iz 62,1-5) Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozoli-

mę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie 

zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją 

wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. Będziesz 

prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga. Nie 

będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej już nie powiedzą 

"Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje upodobanie", a krainę twoją "Poślubiona". 

Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec 

poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się 

z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.  

II czytanie (1 Kor 12,4-11) Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są 

rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, 

sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla 

[wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu 

umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary  

w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia 

cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków  

i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam 

Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.  

Ewangelia  (J 2,1-12) W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka 

Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło  

wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: 

Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina mo-

ja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam po-

wie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczysz-

czeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: 

Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: 

Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta 

weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono 

pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego  

i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, 

wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek zna-

ków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego 

Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do 

Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.  

 

Przedszkole Montessori - zapisy całoroczne 

tel.: 883-065-354;  

www.montessori.szczecin.pl 
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Ogłoszenia duszpasterskie - 17.01.2016 r. 

 

1. Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterską, tzw. kolędę. Kolęda od poniedział-

ku do piątku rozpoczyna się o godz. 1600, a w sobotę o godz. 1400 Dzień prędzej 

kolędę zapowiadają ministranci. Zadbajmy o chrześcijański wymiar kolędy. 

Wspólna modlitwa niech będzie prośbą do Boga o błogosławieństwo dla rodziny. 

Porządek kolędy w tygodniu od 18 do 23 stycznia 2016 r.: 18 stycznia 

(poniedziałek): ul. Pod Urwiskiem; ul. Osowska; ul. Nektarowa; ul. Spadziowa, 

ul. Junacka; ul. Przesmyk; ul. Dziewanny; 19 stycznia (wtorek): ul. Wiankowa; 

ul. Kaczeńców; 20 stycznia (środa): ul. Wiśniowa; ul. Stawna; 21 stycznia 

(czwartek): ul. Urocza; 22 stycznia (piątek): ul. Miodowa – Osiedla Miodowe I; 

Osiedla Miodowe II; ul. Lisiej Góry, ul. Tadeusza Piotrowskiego, ul. Koziego 

Wierchu; 23 stycznia (sobota): ul. Miodowa (bez Osiedla Gubałówka, Osiedla 

Miodowe I, Osiedla Miodowe II). Terminarz kolędy dostępny jest na parafialnej 

stronie internetowej i w gablocie parafialnej przed kościołem. Rodziny, które nie 

były obecne podczas wizyty duszpasterskiej, a chciałby przyjąć kapłana we wto-

rek, 26 grudnia, podczas tzw. uzupełnień, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii po 

Mszach świętych.  

2. Podczas trwania kolędy duszpasterskiej Msze św. w dzień powszedni w na-

szym kościele sprawowane są o godz. 800. Adoracja Najświętszego Sakramentu  

w piątkowy wieczór i inne nabożeństwa liturgiczne na ten czas są zawieszone.  

Biuro parafialne do zakończenia kolędy będzie zamknięte. Wszystkie ważne spra-

wy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza. 

3. Spotkania formacyjne: koło plastyczne w sobotę 23 stycznia , o godz. 1100  

w domu parafialnym. 

4. Ostatniej niedzieli na potrzeby inwestycyjne parafii m.in. konserwacja i reno-

wacja drogi krzyżowej, zebrane zostało 2400 zł. Również ofiary składane podczas 

kolędy po części przeznaczone są na powyższy cel. Za wszelkie ofiary i każdą 

pomoc na rzecz parafii i kościoła dziękuję. Za tydzień, 24 stycznia zbierane będą 

datki do puszki na rzecz organizacji „Kościół w Potrzebie” („Kirche in Not”), 

która prowadzi obecnie w świecie wiele projektów charytatywnych. Więcej na 

temat Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie znajdziemy  

w obecnym biuletynie parafialnym „Okno”. 

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


