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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 19.01.2014 r. 

8.00 W  intencji Radia Maryja, TV Trwam i dzieł przez nich prowadzo-
nych. 

9.30 + Irena Grzywacz (1 rocz. śm.) 

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

12.30 1) O szczęśliwe rozwiązanie dla Aleksandry oraz o błogosła-
wieństwo Boże i zdrowie dla rodziny. 

2) O Boże błogosławieństwo dla Dawida z okazji urodzin i łask 
dla całej rodziny 

19.00 1) + Andrzej Sadowski (12 rocz. śm.) 

2) + Jadwiga, Zygmunt 

Poniedziałek: 20.01.2014 r.  

8.00 + Wioletta Cieślik (30 dni po pogrzebie) 

Wtorek: 21.01.2014 r. 

8.00  

Środa: 22.01.2014 r.  

8.00 Za parafian 

Czwartek: 23.01.2014 r. 

8.00  

Piątek: 24.01.2014 r.  

8.00  

Sobota: 25.01.2014 r. 

8.00  

Niedziela: 26.01.2014 r.  

8.00  

9.30 W intencji dzieci z prośbą o dary Ducha Świętego - Matki w Modli-
twie 

11.00 O Boże błogosławieństwo dla Czesława z okazji urodzin 

12.30 + Barbara Wesołowska (8 rocz. śm.) 

19.00 + Janina (2 rocz. śm.); zmarli z rodziny 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 03/2014  

14 dniowa pielgrzymka do Matki Bożej w Lourds i miejsc świętych w Hiszpanii  

16-29 września 2014 r. 

1. Barcelona (wt.) Wyjazd do Berlina na lotnisko. Przylot do Barcelony. Msza św. w katedrze 
Sagrada Familia. Zwiedzanie miasta. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 

2. Monserrat–Andora-Lourds (śr.) Po śniadaniu wyjazd do sanktuarium Monserrat. Msza św.  
i zwiedzanie. Przejazd do Andorry i pobyt w stolicy Andorre-la-Vella. Wyjazd do Lourdes, 
zakwaterowanie w hotelu, kolacja. Wieczorem procesja Maryjna z lampionami. Czas wolny, nocleg. 

3. Lourds (czw.) Msza św. w Grocie Massabiellskiej. Śniadanie. Droga Krzyżowa. Zwiedzanie 
miejsc związane z życiem Św. Bernadety w Lourdes i Sanktuarium Notre-Dame de Lourdes. Po 
południu czas wolny: możliwość kąpieli w basenach z wodą lourdzka, procesja Eucharystyczna. 

Kolacja. 2100, procesja różańcowa. Nocleg. 

4. Lourds-Biarritz-San Sebastian-Pampeluna (pt.) Msza Święta. Śniadanie. Wyjazd na królewskie 
plaże w Biarritz. Popołudniu przejazd do San Sebastian. Zwiedzanie miasta. Przejazd do Pampeluny. 
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, czas wolny, nocleg. 

5. Pampeluna-Burgos- Salamanka (sob.) Śniadanie. Zwiedzanie Pampeluny. Przejazd do Burgos  
i zwiedzanie miasta. Msza św. w katedrze. Wyjazd do Salamanki. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, 
nocleg. 

6. Salamanka-Avila-Segovia-Madryt (niedz.) Śniadanie. Zwiedzanie miasta. Wyjazd do Avila - 
miasta Św. Teresy. Msza św. w katedrze. Przejazd do Segovii i zwiedzanie miasta. Przejazd do 
Madrytu: zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

7. Madryt-Merida (pn.) Śniadanie. Zwiedzanie Madrytu: katedra Almudena – Msza św. Popołudniu 
przejazd do Meridy: zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

8. Merida-Sevilla (wt.) Śniadanie. Zwiedzanie miasta. W godzinach południowych wyjazd do 
Sevilli. Msza św w katedrze Santa Maria de la Sede de Sevillia. Zwiedzanie miasta: grobowiec 
Kolumba, pałac królewski Alkazar. Przejazd do Kordoby: zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

9. Kordoba-Malaga (śr.) Śniadanie. Msza św. w katedrze. Zwiedzanie miasta. Wyjazd do do Malagi 
i zwiedzanie miasta. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, czas wolny, nocleg. 

10. Gibraltar –Ronda (czw.) Śniadanie. Całodniowa wycieczka do Gibraltaru i Ronda. Mszę św. 
 - w Cathedral of St. Mary the Crowned w Gibraltarze. Powrót do hotelu, kolacja, czas wolny, nocleg. 

11. Malaga-Grenada-Walencja (pt.) Śniadanie. Przejazd do Grenady, zwiedzanie miasta: katedra-
Msza św, Alhambra de Grenada, Alcazaba. Przejazd do Walencji. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, 
nocleg. 

12. Walencja-Saragossa-Sitges (sob.) Śniadanie. Zwiedzanie Walencji. Wyjazd do Saragossy. Msza 
Św. w Sanktuarium MB del Pilar (Na Słupie) i zwiedzanie miasta. Przejazd do Sitges kurortu 
położonego nad Morzem Srodziemnym. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, czas wolny, nocleg. 

13. Sitges (niedz.) Śniadanie. Msza św. Całodzienne plażowanie. Kolacja, czas wolny, nocleg 

14. Sitges-Barcelona (pn.) Śniadanie. Czas wolny. W godzinach południowych wyjazd z hotelu  
i przyjazd na lotnisko Barcelona. Przylot do Berlina. W godzinach wieczornych powrot do Szczecina. 

Cena: 520 euro + 1500 zł 

Cena obejmuje: samolot, transfer na lotnisko, noclegi 3*/4*, wyżywienie: śniadania i kolacja, 

autokar, wstęp do zwiedzanych obiektów religijnych, ubezpieczenie, pilota pielgrzymkowego,  

opiekę duszpasterską. 
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Liturgia słowa – 19.01.2014 r. 

II niedziela zwykła 

I czytanie (Iz 49,3.5-6) Pan rzekł do mnie: Tyś Sługą moim, 
Izraelu, w tobie się rozsławię. Wsławiłem się w oczach Pa-
na, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który 
mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym na-
wrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: 
To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń 
Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię 
światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do 
krańców ziemi.  

 

II czytanie (1 Kor 1,1-3) Paweł, z woli Bożej powołany na 
apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bo-
żego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezu-
sie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystki-
mi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój 
od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!  

 

Ewangelia (J 1,29-34) Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego 
ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyj-
dzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przy-
szedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izra-
elowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak 
gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przed-
tem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wo-
dą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha 
zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który 
chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, 
że On jest Synem Bożym.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 19.01.2014 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, a wspólna modlitwa niech bę-

dzie prośbą do Boga o błogosławieństwo dla rodziny. Porządek kolędy w tygodniu od 

20 do 25 stycznia 2014 r.: 20 stycznia (poniedziałek): ul. ul. Mokra; ul. Mirtowa; 21 

stycznia (wtorek): ul. ul. Miodowa – Osiedla Miodowe I; Osiedla Miodowe II; Osiedle 

Gubałówka 119-119f; 22 stycznia (środa): ul. ul. Miodowa – Osiedla Gubałówka 121-

121e, 125-125c; ul. Bajkowa; ul. Guliwera; ul. Sezamkowa; 23 stycznia (czwartek): ul. 

ul. Andersena; ul. Chmurna; 24 stycznia (piątek): ul. Niebiańska; ul Obłoków 1-

6,34,36,38,40; 25 stycznia (sobota): ul. Obłoków 7-32,43,45,47,49,51,53, 

55,57,59,65. Terminarz kolędy dostępny jest na parafialnej stronie internetowej i w ga-

blocie 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: koło plastyczne w sobotę 18 stycznia , o godz. 1100 w domu 

parafialnym. 

4. Tradycyjnie we wrześniu organizowana jest parafialna pielgrzymka do miejsc świę-

tych. W tym roku zapraszamy na 14 dniowa pielgrzymka do Matki Bożej w Lourds i 

miejsc świętych w Hiszpanii w terminie: 16-29 września 2014 r. Cena pielgrzymki to 

520 euro i 1500 zł. Cena obejmuje przelot samolotem, transfer na lotnisko, noclegi, 

wyżywienie: śniadania i kolacja, autokar, wstęp do zwiedzanych obiektów sakralnych, 

ubezpieczenie, pilota i opiekę duszpasterską. Plan pielgrzymki znajduje się na stronie 

parafialnej i w obecnym numerze biuletynu parafialnego Okno. Zapraszamy do 

wspólnego pielgrzymowania. Zapisy w zakrystii. 

5. Ostatniej niedzieli n potrzeby inwestycyjne parafii zebrane zostało 2000 zł. 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 internetowej i na ulotkach, 

które podczas kolędy m.in. rozdawać będą księża. Za wszelkie ofiary i każdą pomoc na 

rzecz parafii i kościoła dziękuję. 

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Proboszcz 


