Numer: 3/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 20.01.2013 r.
8.00 + Andrzej Sadowski (11 rocz. śm.)
9.30 O błogosławieństwo Boże dla Janiny i Andrzeja z okazji 40
rocznicy ślubu.
11.00 + Jolanta Lis (30 dni po pogrzebie)
12.30 + Marianna, Franciszek
19.00 O zdrowie, udaną operację i błogosławieństwo Boże dla
Nikodema
Poniedziałek: 21.01.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00
Wtorek: 22.01.2013 r.
18.00 + Stanisław Trociuk
Środa: 23.01.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 24.01.2013 r.
18.00 O błogosławieństwo Boże i łaski dla Czesława z okazji 60
Piątek: 25.01.2013 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Wacław, Józef
Sobota: 26.01.2013 r.
18.00 za parafian
Niedziela: 27.01.2013 r.
8.00
9.30 + Barbara Wesołowska (6 rocz. śm.)
11.00 + Apolonia (10 rocz. śm.), Józef, Mieczysław
12.30 + Genowefa, Antoni Dąbrowscy
19.00 + Janina (1 rocz. śm.) i zmarli z rodziny.

www.bolesna.szczecin.pl
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PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW. PAWŁA do GRECJI.
18-27 września 2013 r. /10 dni/
1. SALONIKI. Wyjazd do Berlina na lotnisko. Przylot do Salonik w godzinach dopołudniowych
Transfer do hotelu położonego w centrum miasta Salonik. Zakwaterowanie i krotki odpoczynek.
Zwiedzanie Salonik (Biała Wieża, Ano Poli, Agora, Katedra św. Dimitriusza, Pl. Arystotelesa).
Msza św. w kościele . Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
2. KAWALA – FILIPPIA. Po śniadaniu wyjazd do Filippi – miejsca chrztu pierwszego mieszkańca Europy; Msza św.w dawnym Baptysterium. Zobaczymy pozostałości starożytnego miasta,
skąd rozpoczął swa misje w Europie św. Paweł. Pobyt w Kavalii – dawnym Neapolis. Powrót do
hotelu, kolacja i nocleg.
3. SALONIKI - VERIA – KALAMBAKA. Po śniadaniu przejazd do Verii (starożytna Berea),
Msza św. przy monumencie św. Pawła, przejazd do Kalambaki, kolacja, nocleg.
4. KALAMBAKA – DELFY. Po śniadaniu zwiedzanie Meteorów (XIV wiecznego zespołu wiszących klasztorów, położonych na wys. 540 - 630 m n.p.m.); w godzinach popołudniowych przejazd do hotelu w Delfach, kolacja i nocleg.
5. DELFY. Po śniadaniu zwiedzanie starożytnego sanktuarium – wyroczni Apollina w Delfach,
wyjazd do klasztoru bł. Łukasza; w godzinach popołudniowych przejazd do hotelu w nadmorskiej
miejscowości Loutraki, kolacja i nocleg.
6. ARGOLIDA. Po śniadaniu wyjazd na Peloponez, przystanek nad Kanałem Korynckim. Zwiedzanie sanktuarium Asklepiosa w Epidawros; miasta Nafplio, twierdzy Agamemnona w Mykenach; ruin starożytnego Koryntu, gdzie św. Paweł spędził 18 miesięcy. Powrót do hotelu w Loutrakach, kolacja i nocleg.
7. LOUTRAKI. Po śniadaniu czas wolny na odpoczynek, kąpiel w morzu, spacer promenadą, kolacja i nocleg (możliwość fakultatywnego przepłynięcia statkiem przez Kanał Koryncki – 20 euro).
8. LUTRAKI. Po śniadaniu czas wolny . Spacer po promenadzie lub kąpiel w morzu , kolacja i
nocleg.
9. ATENY. Po śniadaniu wyjazd do Aten; Msza św. w Katolickiej Katedrze św. Dionizego Areopagity, zwiedzanie ruin Akropolu, Areopagu – miejsca gdzie nauczał Apostoł Paweł, Stadionu
Olimpijskiego, zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza; czas wolny w turystycznej dzielnicy Plaka; przejazd do hotelu na odpoczynek. Wieczorem kolacja w tawernie z folklorem i muzyką grecką. Nocleg.
10. ATENY. Śniadanie, transfer na lotnisko w Atenach i przylot od Berlina. Przyjazd do Szczecina.

Cena: 490 euro + 1500 zł
W cenie ujęto: 9 noclegów w hotelach sup. *** z śniadaniem i kolacją; kolacja w tawernie z
folklorem; przelot samolotem, autokar na całej trasie i transfery na lotnisko; opieka pilota przewodnika w języku polskim; przewodnicy z licencja na wymaganych obiektach historycznych; bilety
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wstępów do obiektów historycznych; ubezpieczenie.

Liturgia słowa - II niedziela zwykła
I czytanie (Iz 62,1-5) Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na

Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta
Pana oznaczą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej już nie powiedzą "Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje upodobanie",
a krainę twoją "Poślubiona". Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina
otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.

II czytanie (1 Kor 12,4-11) Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też
są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam
Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla
[wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar
wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar
czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu
dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Ewangelia (J 2,1-12) W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam

Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy
zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła
godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do
żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni
zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre
wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On,
Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali
kilka dni.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 20.01.2013 r.
1. Zakończyła się w naszej parafii wizyta duszpasterska. Dziękuję za wspólną, rodzinną
modlitwę, za serdeczne przyjęcie oraz za składane ofiary.
2. Powracamy do stałego porządku odprawiania Mszy św. i nabożeństw. W dzień powszedni zapraszamy na Msze św. o godz. 1800 oraz na: Nabożeństwo do świętego ojca Pio
w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 17 00 do 1800;
możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św.
3. Biuro parafialne czynne jest w środę o godz. od 19 00 do 2000.
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Krąg Biblijny w czwartek 24 stycznia po
Mszy św. wieczornej; koło plastyczne w sobotę 26 stycznia o godz. 11 00; schola dziecięca
w sobotę 26 stycznia o godz. 1315;
5. W Roku Wiary pragniemy zgłębiać nasze relacje z Bogiem, dlatego zapraszamy do
wspólnego pielgrzymowania śladami św. Pawła w Grecji. Dziesięciodniowa parafialna
pielgrzymka do Grecji planowana jest w terminie 18-27 września 2013 r. Całościowy koszt
pielgrzymki to 490 euro i 1500 zł. Cena obejmuje m.in.: noclegi w hotelu z śniadaniem
i kolacją; przelot samolotem, autokar na całej trasie w Grecji; transfery na lotnisko; opieka
pilota przewodnika w języku polskim; przewodników z licencją na wymaganych obiektach
historycznych; bilety wstępów do obiektów historycznych oraz ubezpieczenie. Dokładny
plan znajduje się w biuletynie parafialnym „Okno” i na parafialnej stronie internetowej.
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w zakrystii po Mszy św. lub w biurze parafialnym.
6. Na potrzeby inwestycyjne parafii ostatniej niedzieli zebrane zostało 1800 zł. Istnieje także możliwość ofiarowania 1% z podatku na zaplanowane prace remontowe w naszym kościele. Za wszelką dotychczasową pomoc, zrozumienie i wsparcie dziękuję.
7. Dzisiejszej niedzieli po Mszach świętych zbierane są datki do puszki na potrzeby międzynarodowej organizacji katolickiej Kościół w Potrzebie – Kirche In Not. Bóg zapłać za
pomoc.
8. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Intencje Mszalne prywatne mogą być sprawowane
m.in. w rocznicę ślubu; w dniu imienin czy urodzin; z prośbą o zdanie egzaminów; jako
dziękczynienie za otrzymane łaski, czy za zmarłych. W każdą środę o godz. 18 00 odprawiana jest Msza św. za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencjach, które przedstawione zostały podczas nowenny.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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