Numer: 1/2018
INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 07.01.2018 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
8.00 Msza św. dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie i przyjście na świat Alicji
9.30 + Malwina (3 rocz. śm.)
11.00 Z okazji 70 urodzin Czesławy o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie
łaski
12.30 + Zofia Kowalczyk (5 rocz. śm.), zm. z rodziny
19.00
Poniedziałek: 08.01.2018 r.
8.00 O pokój na ziemi - I Róża Żywego Różańca
Wtorek: 09.01.2018 r.
8.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w sposób szczególny z naszej
wspólnoty parafialnej - II Róża Żywego Różańca

Formy pomocy
parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Szczecinie
Na rzecz organizacji pożytku publicznego

Środa: 10.01.2018 r.
8.00 Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności. - III Róża Żywego Różańca
Czwartek: 11.01.2018 r.
8.00
Piątek: 12.01.2018 r.

Nazwa OPP (organizacji pożytku publicznego):

8.00
Sobota: 13.01.2018 r.
8.00
Niedziela: 14.01.2018 r.
8.00 W intencji Radia Maryja, TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych
9.30 O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Andrzeja z okazji 45 rocz. ślubu z
prośbą o opiekę nad całą rodziną
11.00 + Marek Matjanowski (30 dni po pogrzebie)
12.30 + Władysław, Kazimiera Usnarscy
19.00

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

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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Tytułem: na zakup organów koscielnych

1

Liturgia słowa - Niedziela Chrztu Pańskiego

Ogłoszenia duszpasterskie - 07.01.2018 r.

I czytanie (Iz 42,1-4.6-7) To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego
podtrzymuję. 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 trzciny 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
słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię
przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył
oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
II czytanie (Dz 10,34-38) Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę
nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu
ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo
synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On
to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
Ewangelia (Mk 1,6b-11) Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić
i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On
zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się
niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

1. Trwa 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 8 do 13 stycznia 2018 r.: 08 stycznia (poniedziałek):
ul. Obłoków 7-33,43,45,47,49,51,53,55,57,59, 65; 09 stycznia (wtorek): ul Obłoków
1-6,34, 36,38,40; 10 stycznia (środa): ul. Mokra; 11 stycznia (czwartek): ul. Kluka;
12 stycznia (piątek): ul. Niebiańska; 13 stycznia (sobota): ul. Narożna. Terminarz
kolędy dostępny jest na parafialnej stronie internetowej i w gablocie parafialnej przed
kościołem.
2. 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.
3. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o
godz. 930; próba chóru parafialnego we wtorek i czwartej o godz. 1930 oraz w piątek o
godz. 2000 w domu parafialnym; Matki w Modlitwie w piątek 12 stycznia o godz.
1900 w domu parafialnym; zbiórka ministrantów w sobotę 13 stycznia, o godz. 11 00
w domu parafialnym.
4. Zapraszamy na Jasełka wystawiane przez dzieci z naszej parafii dzisiaj na Mszy
św. o godz. 1230.
5. Zapraszamy na koncert kolęd chóru parafialnego w niedzielę 14 stycznia o godz.
1730 w kościele.
6. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki na obiady dla najbardziej potrzebującej
młodzieży i dzieci z naszej parafii, a także na dzieło misyjne Kościołowi. Za tydzień
w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona będą na
inwestycję parafialne, m.in. zakup organów kościelnych. Także ofiary składane podczas wizyty duszpasterskiej przeznaczone są po części na powyższy cel. Cały czas
można pomóc parafii finansowo przez przekazanie darowizny na cele kultu religijnego oraz przekazując jeden procent na fundację „Ąd melius” działającą przy parafii.
Więcej informacji na ten temat znajdziemy na parafialnej stronie internetowej. Za
pomoc i wsparcie finansowe Bóg zapłać.
7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Uciekajmy się do Miłosierdzia Bożego
prosząc o łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia
wiecznego.
8. Polecamy prasę katolicką: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” „Mały Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno”.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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