INTENCJE MSZALNE

Numer: 2/2017

Niedziela: 08.01.2017 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
8.00 Za parafian
9.30 + Malwina (2 rocz. śm.)
11.00 + Eleonora, Michał Bachmatiuk
12.30
19.00
Poniedziałek: 09.01.2017 r.
8.00 Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana,
angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością. – I Róża Żywego
Różańca.
Wtorek: 10.01.2017 r.
8.00 O pokój na świecie – II Róża Żywego Różańca
Środa: 11.01.2017 r.
8.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w sposób szczególny z
naszej wspólnoty parafialnej – III Róża Żywego Różańca
Czwartek: 12.01.2017 r.
8.00
Piątek: 13.01.2017 r.
8.00
Sobota: 14.01.2017 r.
8.00
Niedziela: 15.01.2017 r.
8.00
9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych
11.00 + Irena Woźniak (30 dni po pogrzebie)
12.30
19.00
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www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin

Malta - Pielgrzymka śladami św. Pawła (17-24 września 2017 r.)
1. (17.09, Nd): Transfer Szczecina Osów-Berlinie. Przelot Berlin-Malta (1415 – 1705).
Transfer i zakwaterowanie w Topaz Hotel. Czas wolny.
2. (18.09, Pn): Valletta stolica Malty. Śniadanie, Msza św. kościele św. Pawła Rozbitka;
Zwiedzamy Upper Bracca Garden, kościół pw. św. Jana Chrzciciela wraz z Muzeum Katedralnym i oratorium (obrazy Caravaggio: Ścięcie św. Jana i św. Hieronima), Pałac Wielkiego Mistrza. Powrót do hotelu, obiadokolacja i czas wolny.
3. (19.09, Wt): Mdina, Rabat, Mosta. Śniadanie. Zwiedzamy: kościół w Mosta, którego
forma nawiązuje do rzymskiego Panteonu; Msza św. w kościele św. Pawła w Rabat
(według tradycji św. Paweł przebywał w czasie swego pobytu na Malcie w grocie, znajdującej się pod kościołem.); fortecę zbudowaną w okresie arabskim w Midina; wioskę rękodzielniczą, gdzie można obejrzeć manufakturę wyrobu szkła oraz filigranów w srebrze;
katedra i muzeum katedralne; czas wolny w Mdinie; Powrót do hotelu, obiadokolacja
i czas wolny.
4. (20.09, Śr): Wyspa Gozo. Śniadanie; kurs promem z portu Cirkewwa na wyspę Gozo;
Msza św. w sanktuarium pielgrzymek Ta’ Pinu Sanctuary; zwiedzimy stolicę wyspy
Victoria-Rabat; Lazurowe Okno i Grzybową Skałę (za dopłatą możliwość podpłynięcia
łódka w pobliże morskiej groty); centrum rękodzielnicze wraz z małą grotą i degustacja
lokalnych przysmaków; czas wolny; powrót do hotelu, obiadokolacja i czas wolny.
5. (21.09, Cz): Trójmiasto. Śniadanie; Mszy św. w kościele pw. św. Wawrzyńca; zwiedzamy ogród Gardiola w Senglea;, muzeum kościelne w Birgu (znajdują się pamiątki po
wielkim mistrzu La Valletta); pomnik upamiętniający opuszczenie Malty przez ostatnie
oddziały armii brytyjskiej w 1979 r. i spacer po najstarszej części miasta; powrót do hotelu, obiadokolacja i czas wolny.
6. (22.09, Pt): Grand Harbour Tour. wycieczka statkiem po Wielkim Porcie z pokładu
którego widać potęgę fortyfikacji Zakonu Maltańskiego; twierdzę St Elmo. Valletta, Floriana, Senglea, Fort St Angelo i Fort Ricasoli, broniące kilometrami mury obronne; czas
wolny w Sliemie; powrót do hotelu, obiadokolacja i czas wolny.
7. (23.09, So) – dzień wolny , odpoczynek.
8. (24.09, Nd): przelot Malta – Berlin (1030 – 1325); transfer do Szczecina Osów.

Cena 3450 zł i 100 Euro (wstępne zapisy do 31stycznia 2017 r.)
Cena obejmuje: transfer autokarowy Szczecin Osów-Berlin- Szczecin Osów; przelot
samolotem AirMalta: Berlin-Malta-Berlin; zakwaterowanie w Topaz Hotel w San Pawl il
Bahar (Buggiba)*** wraz z śniadaniem i obiadokolacją (bufet); autokar na Malcie; prom
na Wyspę Gozo; wejścia do obiektów według programu; ubezpieczenie NW i KL; przewodnik i rezydent; opiekę duszpasterską. Nie wliczone jest zwiedzanie od strony morza
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Lazurowego Okna i Grzybową Skałę i zwiedzania ruin megalitycznych świątyń Malty.

Liturgia słowa - 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. 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, 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 przychodzisz do mnie?
Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi 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.
Podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
Nazwa OPP
Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius”
Numer KRS: 0000480577
2

Ogłoszenia duszpasterskie - 08.01.2017 r.
1. Trwa w naszej parafii wizytę duszpasterską, tzw. kolędę. Kolęda od poniedziałku do piątku rozpoczyna się 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 od 9 do 14 stycznia 2017 r.: 09 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). 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; zbiórka ministrantów w sobotę 14 stycznia, o godz. 1030
w domu parafialnym; koło plastyczne w sobotę 14 stycznia , o godz. 1100
w domu parafialnym.
4. Zapraszamy na Jasełka wystawiane przez dzieci z naszej parafii, dzisiaj na
Mszy św. o godz. 1230.
5. Dzisiejsza 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.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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