Numer: 1/2017

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 01.01.2017 r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
9.30 Za parafian
11.00 + Sylwester Iber
12.30 Z okazji 24 urodzin Niny z prośbą o zdrowie i pomyślność dla Niej i jej
Rodziny oraz o szczęśliwe rozwiązanie
19.00
Poniedziałek: 02.01.2017 r.
8.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marianny Półbrat
Wtorek: 03.01.2017 r.
8.00 Msza św. dziękczynna w intencji wszystkich darczyńców i ofiarodawców
Środa: 04.01.2017 r.
8.00
Czwartek: 05.01.2017 r.
8.00
Piątek: 06.01.2017 r. - Uroczystość Objawienie Pańskie
8.00 Za parafian
9.30 + Apolonia, Józef, Aurelia, Mieczysław
11.00 O błogosławieństwo Boże dla Barbary z okazji urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej dla całej jej rodziny
12.30 O błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla Tomasza z okazji 44 urodzin i prośbą o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
19.00
Sobota: 07.01.2017 r.
8.00 + Janina Żuk (30 dni po pogrzebie)
Niedziela: 08.01.2017 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
8.00
9.30 + Malwina (2 rocz. śm.)
11.00
12.30
19.00
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www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin

Kolęda 2017 r.
2 stycznia (poniedziałek): ul. Kwiatów Polskich.
3 stycznia (wtorek): ul. Malwowa; ul. Moczarowa (nr 37 i 39); ul. Słoneczników;
ul. Mirtowa.
4 stycznia (środa) ul. Moczarowa (bez nr 37 i 39); Zawiła.
5 styczeń (czwartek): ul. Macierzanki.
6 styczeń (piątek) Uroczystość Objawienia Pańskiego
7 stycznia (sobota): ul. Chorzowska; ul. Narożna.
8 stycznia niedziela
9 stycznia (poniedziałek): ul. Wiankowa; ul. Kaczeńców, ul. Lisiej Góry, ul. Tadeusza
Piotrowskiego, ul. Koziego Wierchu.
10 stycznia (wtorek): ul. Urocza
11 stycznia (środa): ul. Kluka.
12 stycznia (czwartek): ul. Wiśniowa; ul. Stawna.
13 stycznia (piątek): ul. Pod Urwiskiem; ul. Osowska; ul. Nektarowa; ul. Spadziowa,
ul. Junacka; ul. Przesmyk; ul. Dziewanny
14 stycznia (sobota): ul. Miodowa (bez Osiedla Gubałówka, Osiedla Miodowe I,
Osiedla Miodowe II)
15 stycznia - niedziela
16 stycznia (poniedziałek): ul. Miodowa – Osiedla Miodowe I; Osiedla Miodowe II
17 stycznia (wtorek): ul. Miodowa – Osiedle Gubałówka 119-119f, 121-121e,
125-125c.
18 stycznia (środa): ul. Andersena; ul. Bajkowa; ul. Guliwera; ul. Sezamkowa;
ul. Czesława Niemena
19 stycznia (czwartek): ul. Chmurna. ul. Chłodna; ul. Toskańska; ul. Tropikalna,
ul. Gwiazdy Polarnej, ul. Śródziemnomorska.
20 stycznia (piątek): ul. Mokra.
21 stycznia (sobota): ul. Niebiańska.
22 stycznia - niedziela
23 stycznia (poniedziałek): ul. Obłoków 7-32,43,45,47,49,51,53,55,57,59,65.
24 stycznia (wtorek): ul Obłoków 1-6,34,36,38,40 i uzupełnienia;
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Ogłoszenia duszpasterskie - 01.01.2017 r.
Liturgia słowa - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
I czytanie: (Lb 6,22-27) Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom.
Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku
tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać
imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił.
II czytanie: (Ga 4,4-7) Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego
Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił
tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych
Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już
niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli
Bożej
Ewangelia: (Łk 2,16-21) Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i
znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli,
opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A
wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w
swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus,
którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].
Darowizna na cele kultu religijnego (tytuł wpłaty)
Nr konta bankowego: 86 2490 0005 0000 4530 1371 3267
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej
ul. Miodowa 36 a
71-497 Szczecin

3 stycznia 2017 r.– rocznica konsekracji kamiennego
ołtarza i kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej
Maryi Panny.
O godz. 8.00 - Msza św. dziękczynna w intencji wszystkich darczyńców i ofiarodawców
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1. Dzisiaj 01 stycznia przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. według porządku niedzielnego. Z wyjątkiem - nie będzie Mszy św. o godz. 800.
2. W piątek 6 stycznia, przeżywać będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze
święte w naszym kościele sprawowane będą według porządku niedzielnego.
3. Rozpoczynamy 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 2 do 7 stycznia 2017 r.: 02 stycznia (poniedziałek): ul. Kwiatów Polskich. 03 stycznia (wtorek): ul. Malwowa; ul. Moczarowa (nr 37 i 39); ul. Słoneczników; ul. Mirtowa. 04 stycznia (środa): ul. Moczarowa (bez nr 37 i 39); Zawiła. 05
stycznia (czwartek): ul. Macierzanki. 07 stycznia (sobota): ul. Chorzowska; ul. Narożna.
Terminarz kolędy dostępny jest na parafialnej stronie internetowej i w gablocie parafialnej
przed kościołem.
4. Podczas trwania kolędy duszpasterskiej Msze św. w dzień powszedni w naszym kościele sprawowane będą 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.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Ze względu na to, że jest kolęda nie ma w tym miesiącu odwiedzin chorych w domach.. W sobotę prosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem.
6. Spotkania formacyjne: zbiórka ministrantów w sobotę 7 stycznia, o godz. 10 30 w domu
parafialnym; koło plastyczne w sobotę 7 stycznia , o godz. 11 00 w domu parafialnym;
zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 8 stycznia po Mszy św. o godz. 9 30.
7. Zapraszamy na Jasełka wystawiane przez dzieci z naszej parafii w niedzielę 8 stycznia
na Mszy św. o godz. 1230.
8. Dzisiejszej niedzieli po Mszach św. zbierane są datki na obiady dla dzieci i młodzieży
z naszej parafii oraz na rzecz misji i misjonarzy.
Za tydzień taca ze Mszy świętych niedzielnych przeznaczona jest na potrzeby inwestycyjne parafii – w tym roku chcemy się skoncentrować się na zakupieniu nowych sedilii dla
celebransa i służby liturgicznej w prezbiterium, a także zakupienie nowego lektorium
i klęczników oraz renowacji ławek w kościele. Przeprowadzane będą dalsze remonty
w domu parafialnym. Również ofiary składane podczas kolędy po części będą przeznaczone na powyższe cele. Za wszelką dotychczasową pomoc i zrozumienie dziękuję.
9. U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego,
z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej
Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas
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wszystkich i dla naszej Ojczyzny będzie czasem błogosławionym.

