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INTENCJE MSZALNE  

 

Niedziela: 08.01.2012 r. - Święto Chrztu Pańskiego 

8.00 Za zmarłych z klasy XI maturalnej z roku 1961 LO nr 2 w Szczeci-
nie „Pobożniak”. 

9.30 O błogosławieństwo i opiekę Boże w życiu zawodowym dla męża 
oraz o łaski Boże dla rodziny.  

11.00 W intencji członków Żywego Różańca. O rozwój Papieskich Dzieł 
Misyjnych i Żywego Różańca.  

12.30 + Marianna, Franciszek  

19.00 Msza św. dziękczynna za otrzymaną łaskę zdrowia z prośbą o 
zdrowie dla córki Natalii.  

Poniedziałek: 09.01.2012 r. 

8.00 za parafian 

Wtorek: 10.01.2012 r. 

8.00  

Środa: 11.01.2012 r.  

8.00  

Czwartek: 12.01.2012 r. 

8.00  

Piątek: 13.01.2012 r. 

8.00  

Sobota: 14.01.2012 r. 

8.00  

Niedziela: 15.01.2012 r.  

8.00  

9.30 + Janusz Gądek (30 dni po pogrzebie) 

11.00 + Olimpia Soroczyńska (10 rocz. śm.)  

12.30  

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Chrzest Pański  

 W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji 

bardziej rozpowszechniona jest nazwa Trzech Króli) przypada święto Chrztu 

Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej 

tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponie-

waż (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) chrzest Jezusa 

nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kon-

gregacji Obrzędów z 23.03.1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w 

miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Po-

soborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako 

święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto 

jego termin na niedzielę po 6 stycznia. Teksty modlitw związane ze świętem 

Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i szczegółowo przekazy 

ewangelijne. Podkreślają przy tym związek tego święta z uroczystością Epi-

fanii, czyli Objawienia Pańskiego. Chrystus już jako dorosły, 30-letni męż-

czyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego 

Poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się 

od grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić 

oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę. Opis Chrztu Pana Jezusa zosta-

wili nam wszyscy trzej synoptycy. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjo-

nował nam św. Mateusz. W dniu swojego chrztu Jezus został przedstawiony 

przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję 

Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg. Zamknięte przez grzech 

Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje 

się słyszeć jednoznaczny głos: 

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie  

 Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Boże-

go Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj kończenia tego czasu 

świętem Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) 2 lutego. Dlate-

go do tego czasu można zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy.  

Numer: 2/2012  
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Liturgia słowa - Niedziela Chrztu Pańskiego 
 

I czytanie (Iz 42,1-4.6-7) To mówi Pan: to mój Sługa, którego pod-

trzymuję. 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, ustano-

wiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otwo-

rzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z wię-

zienia 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 wszyst-

kich. 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 moc-

niejszy 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 wycho-

dził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępu-

jącego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiło-

wany, w Tobie mam upodobanie.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 08.01.2012 r. 

 

1. Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska. Dziękujemy za dotychczasowe ser-

deczne przyjęcie i wspólną modlitwę. Kolęda od poniedziałku do piątku rozpoczynać 

się będzie o godz. 1600, a w sobotę o godz. 1500 Dzień prędzej kolędę zapowiadać 

będą ministranci. Zadbajmy o chrześcijański wymiar kolędy. Wspólna modlitwa 

niech będzie prośbą do Boga o błogosławieństwo dla rodziny. 

2. Porządek kolędy w tygodniu od 09 do 14 stycznia 2011 r. 

 ul. Urocza – poniedziałek, 09 stycznia; 

 ul. Macierzanki – wtorek, 10 stycznia; 

 ul. Pod urwiskiem, ul. Osowska, ul. Nektarowa, ul Miodowa bloki nr 125, ul. 

Moczarowa – środa, 11 stycznia; 

 ul. Kwiatów Polskich – czwartek, 12 stycznia; 

 ul. Andersena, ul. Mirtowa, ul. Bajkowa, ul. Guliwera, ul. Sezamkowa, ul. 

Miodowa nr 99-109, i ul. Miodowa (od ul. Andersena w stronę Gubałówki) – 

piątek, 13 stycznia; 

 ul. Miodowa (od nr 80 do Głębokiego) – sobota, 14 stycznia. 

Terminarz kolędy dostępny jest w przedostatnim numerze biuletynu parafialnego 

„Okno” i na parafialnej stronie internetowej 

3. Przez okres kolędy Msza św. w dzień powszedni będzie odprawiana o godz. 800, a 

biuro parafialne będzie nieczynne. Wszelkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpo-

średnio do księdza. 

4. Zapraszamy dzisiaj po Mszy św. o godz. 1230 na jasełka wystawione przez dzieci. 

5. Taca z dzisiejszych Mszy świętych niedzielnych przeznaczona jest na potrzeby 

inwestycyjne parafii - zabezpieczenia przed wilgocią i grzybem ścian kościoła. Rów-

nież ofiary złożone podczas kolędy po części przeznaczone będą na powyższą inwe-

stycję. Za wszelką dotychczasową pomoc i zrozumienie dziękuję. 

6. Za tydzień w niedzielę po Mszach świętych zbierane będą datki do puszki na po-

trzeby międzynarodowej organizacji katolickiej Kościół w Potrzebie – Kirche In Not. 

Bóg zapłać za pomoc. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

 

Proboszcz 


