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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 15.01.2017 r.  

8.00 Maria (23 rocz. Ŝm.) 

9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieğ przez nich prowa-
dzonych  

11.00 + Irena WoŦniak (30 dni po pogrzebie)  

12.30 + Andrzej Sadowski (15 rocz. Ŝm.) 

19.00 + Zdzisğaw (1 rocz. Ŝm.) 

Poniedziağek: 16.01.2017 r.  

8.00 Za parafian 

Wtorek: 17.01.2017 r.  

8.00 O bğogosğawieŒstwo BoŨe dla Marcina i jego rodziny 

środa: 18.01.2017 r.  

8.00  

Czwartek: 19.01.2017 r.  

8.00  

PiŃtek: 20.01.2017 r.  

8.00  

Sobota: 21.01.2017 r.  

8.00 + Irena Chobot (30 dni po pogrzebie) 

Niedziela: 22.01.2017 r.  

8.00 O zdrowie i siğy dla Mari w  9 rocznicň po przeszczepie i Ũycie 
wieczne dla dawcy. 

9.30 + Adolf, Irena, Henryk 

11.00 + Olimpia SoroczyŒska (15 rocz. Ŝm.) 

12.30 + Eleonora Bodziewska (13 rocz. Ŝm.) 

19.00 + Jadwiga, Antonina, Zygmunt 

www.bolesna.szczecin.pl  

Twitter: @BolesnaSzczecin  
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Numer: 3/2017  

Formy pomocy  

parafii pw. Matki BoŨej Bolesnej w Szczecinie 
 

Na rzecz organizacji poŨytku publicznego 

 

 

 

 

 

 

Nazwa OPP (organizacji poŨytku publicznego):  

Fundacja Wspierania Inicjatywy ĂAd meliusò 

Numer KRS: 0000480577  

 

Darowizna na cele kultu religijnego  

 

Parafia Rzymskokatolicka  

pw. Matki BoŨej Bolesnej  

w Szczecinie  

ul. Miodowa 36 A  

71-497 Szczecin  

 

Rachunek bankowy: 86 2490 0005 0000 4530 1371 3267  

Tytuğem: na remont koŜcioğa 
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Liturgia sğowa - 2 Niedziela Zwykğa 

 

I czytanie: (Iz 49,3.5-6) Pan rzekğ do mnie: TyŜ SğugŃ moim, 
Izraelu, w tobie siň rozsğawiň. Wsğawiğem siň w oczach Pa-
na, B·g m·j stağ siň mojŃ siğŃ. A teraz przem·wiğ Pan, kt·ry 
mnie uksztağtowağ od urodzenia na swego Sğugň, bym na-
wr·ciğ do Niego Jakuba i zgromadziğ Mu Izraela. A m·wiğ: 
To zbyt mağo, iŨ jesteŜ Mi SğugŃ dla podŦwigniňcia pokoleŒ 
Jakuba i sprowadzenia ocalağych z Izraela! Ustanowiň ciň 
ŜwiatğoŜciŃ dla pogan, aby moje zbawienie dotarğo aŨ do 
kraŒc·w ziemi.  

II czytanie: (1 Kor 1,1-3) Paweğ, z woli BoŨej powoğany na 
apostoğa Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do KoŜcioğa Bo-
Ũego w Koryncie, do tych, kt·rzy zostali uŜwiňceni w Jezu-
sie Chrystusie i powoğani do ŜwiňtoŜci wesp·ğ ze wszystki-
mi, kt·rzy na kaŨdym miejscu wzywajŃ imienia Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Ğaska wam i pok·j 
od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!  

Ewangelia:  (J 1,29-34) Jan zobaczyğ Jezusa, nadchodzŃce-
go ku niemu, i rzekğ: Oto Baranek BoŨy, kt·ry gğadzi grzech 
Ŝwiata. To jest Ten, o kt·rym powiedziağem: Po mnie przyj-
dzie MŃŨ, kt·ry mnie przewyŨszyğ godnoŜciŃ, gdyŨ byğ 
wczeŜniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znağem, ale przy-
szedğem chrzciĺ wodŃ w tym celu, aby On siň objawiğ Izra-
elowi. Jan dağ takie Ŝwiadectwo: Ujrzağem Ducha, kt·ry jak 
goğňbica zstňpowağ z nieba i spoczŃğ na Nim. Ja Go przed-
tem nie znağem, ale Ten, kt·ry mnie posğağ, abym chrzciğ wo-
dŃ, powiedziağ do mnie: Ten, nad kt·rym ujrzysz Ducha 
zstňpujŃcego i spoczywajŃcego nad Nim, jest Tym, kt·ry 
chrzci Duchem świňtym. Ja to ujrzağem i dajň Ŝwiadectwo, 
Ũe On jest Synem BoŨym.  
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Ogğoszenia duszpasterskie - 15.01.2017 r. 
 

1. Trwa  w naszej parafii wizytň duszpasterskŃ, tzw. kolňdň. Kolňda od ponie-

dziağku do piŃtku rozpoczyna siň o godz. 1600, a w sobotň o godz. 1400 DzieŒ 

prňdzej kolňdň zapowiadaĺ bňdŃ ministranci. Zadbajmy o chrzeŜcijaŒski wy-

miar kolňdy. Wsp·lna modlitwa niech bňdzie proŜbŃ do Boga o bğogosğawieŒ-

stwo dla rodziny. PorzŃdek kolňdy od 16 do 21 stycznia 2017 r.: 16 stycznia 

(poniedziağek): ul. Miodowa ï Osiedla Miodowe I; Osiedla Miodowe II; 17 

stycznia (wtorek): ul. Miodowa ï Osiedle Gubağ·wka 119-119f, 121-121e, 125

-125c; 18 stycznia (Ŝroda): ul. Andersena; ul. Bajkowa; ul. Guliwera; ul. Se-

zamkowa; ul. Czesğawa Niemena; 19 stycznia (czwartek): ul. Chmurna.  

ul. Chğodna; ul. ToskaŒska; ul. Tropikalna, ul. Gwiazdy Polarnej, ul. śr·dziem-

nomorska; 20 stycznia (piŃtek): ul. Mokra; 21 stycznia (sobota): ul. NiebiaŒ-

ska. Terminarz kolňdy dostňpny jest na parafialnej stronie internetowej i w ga-

blocie parafialnej przed koŜcioğem. 

2. Podczas trwania kolňdy duszpasterskiej Msze Ŝw. w dzieŒ powszedni w na-

szym koŜciele sprawowane bňdŃ o godz. 800. Adoracja NajŜwiňtszego Sakra-

mentu w piŃtkowy wiecz·r i inne naboŨeŒstwa liturgiczne na ten czas sŃ zawie-

szone. PorzŃdek Mszy Ŝw. w niedzielň nie ulega zmianie. Biuro parafialne do 

zakoŒczenia kolňdy (do koŒca stycznia) bňdzie zamkniňte. Wszystkie waŨne 

sprawy proszň zgğaszaĺ bezpoŜrednio do ksiňdza. 

3. Spotkania formacyjne: zbi·rka ministrant·w w sobotň 21 stycznia, o godz. 

1030 w domu parafialnym; koğo plastyczne w sobotň 21 stycznia , o godz. 1100 

w domu parafialnym. 

4. W dniach od 17 do 24 wrzeŜnia 2017 r. organizowana jest 8 dniowa parafial-

na pielgrzymka na Maltň, Ŝladami Ŝw. Pawğa. CağoŜciowy koszt pielgrzymki to 

3450 zğ i 100 Euro. Ze wzglňd·w na koszta bilet·w lotniczych prosimy osoby 

zainteresowane o wstňpne zapisy i przedpğatň rzňdu 700 zğ do koŒca stycznia. 

Szczeg·ğowy program pielgrzymki znajduje siň na parafialnej stronie interneto-

wej. 

5. Ostatniej niedzieli na potrzeby inwestycyjne parafii zebrane zostağo 2300 zğ. 

W tym roku chcemy zakupiĺ nowe sedilie dla celebransa i sğuŨby liturgicznej  

w prezbiterium, a takŨe nowe lektorium i klňczniki oraz renowacjň ğawek w 

koŜciele. Przeprowadzane bňdŃ dalsze remonty w domu parafialnym. R·wnieŨ 

ofiary skğadane podczas kolňdy po czňŜci bňdŃ przeznaczone na powyŨsze cele. 

Istnieje takŨe moŨliwoŜĺ przekazania 1%  na rzecz fundacji dziağajŃcej przy 

parafii ï Fundacja Wspierania Inicjatywy ĂAd meliusò. Za wszelkie dotychcza-

sowe zrozumienie, pomoc i wsparcie finansowe dziňkujň. 

6. W tym tygodniu poŨegnaliŜmy Ŝp. Barbrň Piechotň. Niech spoczywa w po-

koju. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom Ũyczymy bğogosğawieŒstwa BoŨego  

i opieki Matki BoŨej NieustajŃcej Pomocy. 

Proboszcz 


