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INTENCJE MSZALNE  

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 

Poniedziałek: 25.01.2016 r.  

8.00 Za parafian 

Wtorek: 26.01.2016 r.  

8.00  

Środa: 27.01.2016 r.  

18.00  

Czwartek: 28.01.2016  r.  

18.00  

Piątek: 29.01.2016 r.  

18.00  

Sobota: 30.01.2016 r.  

18.00  

Niedziela: 31.01.2016 r.  

8.00  

9.30  

11.00 + Barbara Wesołowska 

12.30 + Władysław (6 rocz. śm.) 

19.00 + Janina (4 rocz. śm.) i zmarli z rodziny 

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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 Numer: 4/2016  

Nawrócenie św. Pawła Apostoła. Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji 

(obecnie Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny 

silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł 

odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania płótna 

namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uczniem Ga-

maliela (Dz 22, 3). Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając oko-

ło 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestni-

czył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli 

udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać 

chrześcijan. Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta "olśniła go nagle światłość 

z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prze-

śladujesz?» - «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty 

prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-

6). Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest  

i zmienił imię na Paweł. Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie 

w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą - w latach 44-49: Cypr-Galacja, 

razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-

Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez-Macedonia-

Korynt-Jerozolima. Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 li-

stów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. W Pale-

stynie Paweł został aresztowany i był przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa  

i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do cesarza, 

został deportowany drogą morską do Rzymu. Dwa lata przebywał w więzieniu  

o dość łagodnym regulaminie. Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii 

(prawdopodobnie; jak podaje Klemens, "dotarł do kresu Zachodu", a tak określano 

tereny Półwyspu Iberyjskiego) i na Kretę. W Efezie albo w Troadzie aresztowano go 

po raz drugi (64 r.). W Rzymie oczekiwał na zakończenie procesu oraz wyrok. Zgi-

nął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku co św. Piotr Apo-

stoł (67 r.). W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w grobowcu, 

nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem licznych 

zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzy-

mu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.  

Nazwa OPP: Fundacja Wspierania 

Inicjatywy „Ad melius” 

KRS: 0000480577 
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 Liturgia słowa - 3 niedziela zwykła 

I czytanie  (Ne 8,1-4a.5-6.8-10) Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się 

cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł 

księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł 

kapłan Ezdrasz Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz 

także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu 

znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, 

którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drew-

nianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu - 

znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosła-

wił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: Amen! Amen! Potem 

oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa 

Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest 

namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten 

dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie! Cały lud bowiem pła-

kał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pij-

cie napoje słodkie - poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest 

ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją.  

II czytanie (1 Kor 12,12-30) Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszyst-

kie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy 

bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy 

to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie je-

den członek, lecz liczne [członki]. Jeśliby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do 

ciała - czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie 

jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, 

gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak 

chciał, stworzył [różne] członki umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym człon-

kiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może 

więc oko powiedzieć ręce: Nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was. Raczej 

nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne 

szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przy-

zwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz 

Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie 

było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, 

gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi oka-

zywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa  

i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, 

po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia 

oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy 

wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę 

uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?  

Ewangelia  (Łk 1,1-4.4,14-21) Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się doko-

nały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami 

słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, 

dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Potem 

powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał 

w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. 

W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę pro-

roka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na 

Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wol-

ność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od 

Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. 

Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.   3 

 
Ogłoszenia duszpasterskie - 24.01.2016 r. 

1. W tym tygodniu kończymy w naszej parafii wizytę duszpasterską, tzw. kolędę. 

Kolęda od poniedziałku do wtorku rozpoczyna się o godz. 1600. Zadbajmy  

o chrześcijański wymiar kolędy. Wspólna modlitwa niech będzie prośbą do Boga 

o błogosławieństwo dla rodziny. Porządek kolędy w tygodniu od 25 do 26 stycz-

nia 2016 r.: 25 stycznia (poniedziałek): ul. Miodowa – Osiedle Gubałówka; 26 

stycznia (wtorek): uzupełnienia. 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. Za życzliwe przyjęcie i każde wsparcie finansowe na rzecz pa-

rafii i kościoła dziękuję. 

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

szym kościele sprawowane są o godz. 800.  Z dniem 27 stycznia (środa) powraca-

my do stałego odprawiania Mszy św. w tygodniu, tj. o godz. 1800. 

3. Nabożeństwa w naszym kościele: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu 

zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Ró-

żaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wie-

czornej. 

4. Spotkania formacyjne: koło plastyczne w sobotę 30 stycznia , o godz. 1100  

w domu parafialnym. 

5. Biuro parafialne jest czynne środę od godz. 1900 do 2000. 

6. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest mo-

dlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze ro-

dziny, nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmar-

łych o dar życia wiecznego. 

7. Dzisiejszej niedzieli zbierane są datki do puszki na rzecz organizacji „Kościół  

w Potrzebie” („Kirche in Not”), która prowadzi obecnie w świecie wiele projek-

tów charytatywnych. Za wsparcie serdecznie dziękuję. 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik 

„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny 

„Okno”, w którym znajdziemy m.in. czytania na bieżącą niedzielę, ogłoszenia 

duszpasterskie czy intencje na najbliższy tydzień. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

    Proboszcz 

Przedszkole Montessori - zapisy całoroczne 

tel.: 883-065-354;  

www.montessori.szczecin.pl 


