Numer: 2/2018

INTENCJE MSZALNE
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 Za parafian
Poniedziałek: 15.01.2018 r.
8.00
Wtorek: 16.01.2018 r.
8.00
Środa: 17.01.2018 r.
8.00
Czwartek: 18.01.2018 r.
8.00 + Helena
Piątek: 19.01.2018 r.
8.00
Sobota: 20.01.2018 r.
8.00
Niedziela: 21.01.2018 r.
8.00 W intencji modlitewnej Matek w Modlitwie
9.30 W 10 rocznicę po przeszczepie o zdrowie dla Mari i dar życia
wiecznego dla dawcy
11.00 + Nikodem Kaczmarek (1 rocz. śm.)
12.30 W intencji Dawida z okazji 16 urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego
19.00 + Andrzej Sadowski (16 rocz. śm.)
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Pielgrzymka - Sanktuaria Maryjna we Francji
19-27 września 2018 r.
 19.09. Berlina, wylot o godz.07.15, przylot do Barcelony; przejazd na

MONTSERRAT- główny ośrodek religijny regionu Katalonii. Zwiedzanie
słynnego klasztoru; przejazd do ANDORY, czas wolny; przejazd do
LOURDES, kolacja, nocleg.
 20.09 Śniadanie, czas wolny, nawiedzenie Bazyliki Niepokalanego Poczęcia, udział w uroczystościach religijnych, powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 21.09. Śniadanie, czas wolny, dla chętnych wycieczka do Grotte de Betharram ( 12 Euro) powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 22.09. Śniadanie, przejazd przez CARCASSONNE do AVIGNON – dawnej siedziby arcybiskupów i papieży, kolacja, nocleg.
 23.09. Śniadanie, przejazd do ARS ( św. Jana Vianneya); przejazd do LA
SALETTE, kolacja i nocleg
 24.09. Śniadanie, nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej, przejazd na LAZUROWE WYBRZEŻE, Kolacja i nocleg w SANREMO
 25.09. Śniadanie, przejazd do GRASSE (wizyta w wytwórni perfum Fragonard), przejazd do CANNES do Sainte -Maximin-la Sainte -Baume , nawiedzenie Sanktuarium - miejsca pochowania św. Mari Magdaleny, powrót
do hotelu, kolacja, nocleg.
 26.09. Śniadanie, przejazd do MONACO i do MONTE CARLO powrót
do hotelu, kolacja, nocleg.
 27.09. Śniadanie, przejazd do NICEI czas wolny, przejazd na lotnisko, wylot o godz. 17.00, przylot do Berlina o godz. 19.00, transfer do Szczecina

Cena 3870 zł i 50 euro
W cenie transfer na lotniska, przelot, autokar, zakwaterowanie, wyżywienie:
śniadanie i obiadokolacja (napoje za dopłatą na miejscu), pilot-przewodnik,
opieka duszpasterska, ubezpieczenie NNW i KL, Bilety wstępu, opłata klimatyczna.
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Liturgia słowa - 2 niedziela zwykła
I czytanie (1 Sm 3, 3b-10. 19) Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: "Oto
jestem". Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: "Oto jestem, przecież mnie wołałeś". Heli odrzekł: "Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać". Położył się zatem
spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: "Samuelu!". Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: "Oto jestem, przecież mnie wołałeś". Odrzekł mu: "Nie wołałem cię,
synu mój. Wróć i połóż się spać". Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo
Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe
wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: "Oto jestem, przecież mnie wołałeś". Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do
Samuela: "Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo
sługa Twój słucha". Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył
Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: "Samuelu, Samuelu!" Samuel
odpowiedział: "Mów, bo sługa Twój słucha". Samuel dorastał, a Pan był z nim.
Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.
II czytanie (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20) Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla
Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi.
Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy
z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek
grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto
grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało
wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od
Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście
nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
Ewangelia (J 1, 35-42) Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył
przechodzącego Jezusa, rzekł: „oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak
mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za
Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to
znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata
i rzekł do niego: „znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził
go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn
Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr
Darowizna na cele kultu religijnego
(tytuł wpłaty: zakup organów kościelnych)
Nr konta bankowego: 86 2490 0005 0000 4530 1371 3267
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej
ul. Miodowa 36 a, 71-497 Szczecin
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Ogłoszenia duszpasterskie - 14.01.2018 r.
1. Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska, tzw. kolędę. 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 15 do 20 stycznia 2018 r.: 15 stycznia (poniedziałek): ul. Lisiej Góry, ul.
Tadeusza Piotrowskiego, ul. Koziego Wierchu, ul. Kaczeńców, ul. Wiankowa; 16 stycznia
(wtorek): ul. Urocza; 17 stycznia (środa): ul. Wiśniowa, ul. Stawna; 18 stycznia
(czwartek): ul. Pod Urwiskiem; ul. Osowska; ul. Nektarowa; ul. Spadziowa, ul. Junacka;
ul. Przesmyk; ul. Dziewanny; 19 stycznia (piątek): ul. Miodowa (od Głębokiego do Miodowa do Figurki Matki Bożej); 20 stycznia (sobota): ul. Miodowa (od Figurki Matki Bożej do Piotrowskiego). 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: Matki w Modlitwie w piątek 19 stycznia o godz. 19 00 w domu
parafialnym; zbiórka ministrantów w sobotę 20 stycznia, o godz. 11 00 w domu parafialnym.
4. Zapraszamy na koncert kolęd chóru parafialnego dzisiaj, 14 stycznia o godz. 17 30
w kościele. Po koncercie będzie można złożyć datek na potrzeby chóru.
5. W dniach od 18 do 26 września 2018 r. organizowana jest 9 dniowa parafialna pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych we Francji (Lourdes, La Salette). Ponad to będziemy
m.in. w sanktuarium Maryjnym na Montserrat, w Ars – św. Jan Vianney i w sanktuarium,
gdzie pochowana jest św. Maria Magdalena. Zaplanowany jest na koniec 3-dniowy wypoczynek w Sanremo (Paradis Hotel****) Wartość pielgrzymki to 3870 zł i 50 Euro. Ze
względów na koszta biletów lotniczych prosimy osoby zainteresowane o wstępne zapisy
i przedpłatę rzędu 1000 zł. Szczegółowy program pielgrzymki znajduje się na parafialnej
stronie internetowej i w obecnym numerze biuletynu parafialnego „Okno”.
6. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona będą
na inwestycję parafialne - 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. W tym tygodniu pożegnali śp. Andrzeja Sorokę. Niech spoczywa w pokoju.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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