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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 12.01.2014 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego 

8.00  

9.30  

11.00  

12.30 za parafian 

19.00 + Wojciech Dziechciarz (15 rocz. śm.); zm. z rodziny. 

Poniedziałek: 13.01.2014 r.  

8.00  

Wtorek: 14.01.2014 r. 

8.00  

Środa: 15.01.2014 r.  

8.00  

Czwartek: 16.01.2014 r. 

8.00  

Piątek: 17.01.2014 r.  

8.00  

Sobota: 18.01.2014 r. 

8.00  

Niedziela: 19.01.2014 r.  

8.00 W  intencji Radia Maryja, TV Trwam i dzieł przez nich prowa-
dzonych. 

9.30 + Irena Grzywacz (1 rocz. śm.) 

11.00 O zdrowie dla Marii w 6 rocz. po przeszczepie i o dar życia 
wiecznego dla dawcy. 

12.30 O szczęśliwe rozwiązanie dla Aleksandry oraz o błogosławień-
stwo Boże i zdrowie dla rodziny. 

19.00 + Andrzej Sadowski (12 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 02/2014  

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 

K: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

W: Amen. 

K: By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, sze-

rzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie 

świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu naszego 

chrztu. 

A zatem pytam każdego z Was. 

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? 

W: Wyrzekam się. 

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? 

W: Wyrzekam się. 

K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? 

W: Wyrzekam się. 

K: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 

W: Wierzę. 

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego 

z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po 

prawicy Ojca? 

W: Wierzę. 

K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, 

odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 
W: Wierzę. 

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlu-

bą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.  

W: Amen 
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Liturgia słowa – 12.01.2014 r.  

Niedziela Chrztu Pańskiego 

I czytanie (Iz 42,1-4.6-7) To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego 
podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawi-
łem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Pra-
wo. 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 słusz-
nie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przy-
mierzem 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 do-
mu 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, po-
cząwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę 
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mo-
cą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i 
uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego 
że Bóg był z Nim.  

Ewangelia (Mt 3,13-17) Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do 
Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał 
Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przycho-
dzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak go-
dzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu 
ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z 
wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego 
zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z 
nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 12.01.2014 r. 

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

ne przyjęcie i wspólną modlitwę. Kolęda od poniedziałku do piątku rozpoczynać się 

będzie o godz. 1600, 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 13 do 

18 stycznia 2013 r.: 13 stycznia (poniedziałek): ul. Malwowa, ul. Słoneczników; 14 

stycznia (wtorek): ul. Kluka, ul. Chłodna, ul. Toskańska, ul. Tropikalna, ul. Gwiazdy 

Polarnej; 15 stycznia (środa): ul. Wiankowa, ul. Kaczeńców; 16 stycznia (czwartek): 

ul. Wiśniowa, ul. Stawna; 17 stycznia (piątek): ul. Pod Urwiskiem, ul. Osowska, ul. 

Nektarowa, ul. Spadziowa, ul. Junacka, ul. Przesmyk, ul. Dziewanny; 18 stycznia 

(sobota): ul. Miodowa (bez Osiedla Gubałówka, Osiedla Miodowe I, Osiedla Miodowe 

II), ul. Lisiej Góry. Terminarz kolędy dostępny jest na parafialnej stronie internetowej i 

w gablocie parafialnej przed kościołem. 

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

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

nio do księdza. 

3. Spotkania formacyjne: zbiórka ministrantów w sobotę 11 stycznia, o godz. 1030 w 

domu parafialnym; koło plastyczne w sobotę 11 stycznia , o godz. 1100 w domu para-

fialnym. 

4. Zachęcamy do rodzinnego kolędowania w kościele dzisiaj o godz. 1800 przed Mszą 

św. wieczorną. Kolędować będziemy razem z Nauczycielskim Chórem Żeńskim Primo 

Vere pod batutą ks. kan. dr. Zbigniewa Woźniaka. W trakcie kolędowania będzie można 

nabyć płytę kolęd i pastorałek „Jezusowi otworzą się drzwi” wykonaniu powyższego 

chóru. 

5. Taca zbierana podczas dzisiejszych Mszy świętych niedzielnych przeznaczona jest na 

potrzeby inwestycyjne parafii – przygotowanie kościoła instalacji stałego ołtarza, pod-

kreślenie wewnątrz kościoła neogotyckiego charakteru budowli i zamontowanie instala-

cji grzewczej. Również ofiary składane podczas kolędy po części przeznaczone będą na 

powyższą inwestycję. Istnieje również możliwość ofiarowania darowizny na cele kultu 

religijnego. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na parafialnej stronie interneto-

wej i na ulotkach, które podczas kolędy m.in. rozdawać będą księża. Za wszelką do-

tychczasowe wparcie i  pomoc dziękuję. 

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


