
4  

 

INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 15.11.2015 r.   

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowa-

dzonych. 

9.30 W intencji Matek w Modlitwie. 

11.00 Za parafian 

12.30 O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Wiktorii  
z okazji 12 rocznicy urodzin. 

19.00 + zmarli rodzice, dziadkowie i wszyscy z rodziny 

Poniedziałek: 16.11.2015 r. -  Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 17.11.2015 r.  

18.00 + Jerzy (1 rocz. śm.) 

Środa: 18.11.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00  

Czwartek: 19.11.2015 r. 

18.00  

Piątek: 20.11.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Eryka, Tadeusz 

Sobota: 21.11.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 22.11.2015 r.  

8.00  

9.30 + Helena (12 rocz. śm.); + Piotr, Józef; zm. z rodz. Leniart 

11.00 + Maria Młodzińska (5 rocz. śm.) 

12.30  

19.00  

  

www.bolesna.szczecin.pl 

Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Darowizna na cele kultu religijnego (do 6% dochodu podatnika). 

Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazywane na Kościół – na cele kultu religijnego. 
Słowo „kult” w znaczeniu religioznawczym definiuje się następująco: „Całokształt praktyk obrzę-
dowych, za których pośrednictwem wyznawcy religii manifestują cześć dla sacrum w aktach uwiel-
bienia, błagania i dziękczynienia (…). W kulcie można wyodrębnić przedmiot kultu, osoby sprawu-
jące kult, obiekty i sprzęty kultowe oraz czynności kultowe (…)”. 

Komu przysługuje ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego? 

 Z odliczenia darowizn na cele kultu religijnego mogą skorzystać tylko podatnicy opodatkowani 
na zasadach ogólnych i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych  

 Darowizny nie można natomiast odliczyć od dochodu podatnika prowadzącego działalność 
opodatkowaną podatkiem liniowym lub od dochodów kapitałowych. 

 

Warunkiem skorzystania z odliczenia  jest: 

 przekazanie darowizny pieniężnej, ale do kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. 

 odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny – dowód wpłaty/przelewu na rachunek 
bankowy nr 86 2490 0005 0000 4530 1371 3267. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej 

Bolesnej w Szczecinie, ul. Miodowa 36 A, 71-497 Szczecin. Tytułem: na remont kościoła. 

 
Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę 
w deklaracji podatkowej wskazując: 

 wartość darowizny, 

 wartość odliczenia oraz 

 dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. 

Powyższe dane wpisujemy do załącznika – PIT/O – w części D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcą Państwo odliczyć darowiznę w roku 2015 przelew na konto parafialne musi być 

wykonany do końca grudnia 2015 r. 

Oblicz i wpisz  

kwotę darowizny 

http://www.pit.pl/roczne/
http://www.pit.pl/pit-o/
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Liturgia słowa –  XXXIII niedziela zwykła 

I czytanie (Dn 12,1-3) W owych czasach wystąpi Michał, wielki ksią-

żę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres 

ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. 

W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisa-

ni są w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jed-

ni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy 

będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawie-

dliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. 

 

II czytanie (Hbr 10,11-14.18) W Starym Przymierzu każdy kapłan 

staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same skła-

dając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten prze-

ciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po 

prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się pod-

nóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, 

którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej 

nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.  

 

Ewangelia (Mk 13,24-32) Jezus powiedział do swoich uczniów:  

W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego 

blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrzą-

śnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obło-

kach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swo-

ich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu 

nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy 

już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko 

jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko 

jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to poko-

lenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa 

moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani 

aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 15.11.2015 r. 

 

1. Zapraszamy w listopadzie na nabożeństwa w naszym kościele: wypominki co-

dziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830; Nabożeństwo do święte-

go ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną;  Nowenna do Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną;  adoracja Najświętszego Sakra-

mentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; 

Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczor-

nej; możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św. 

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do I Komu-

nii Świętej, poniedziałek 16 listopada, godz. 1830; rodzice dzieci przygotowujących się 

do I Komunii Świętej, poniedziałek 16 listopada bezpośrednio po spotkaniu dzieci  

w kościele; koło plastyczne, sobota 21 listopada o godz. 1100; schola muzyczna, sobo-

ta 21 listopada o godz. 1645 kościele. 

3. Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się do I Ko-

munii Świętej odbędzie się w niedzielę 22 listopada na Mszy św. o godz. 1230. 

4. W niedzielę 22 listopada obchodzić będziemy Uroczystość Chrystusa Króla 

Wszechświata. Na Msze św. o godz. 1100 zapraszamy młodzież przygotowującą się do 

bierzmowania z klasy III gimnazjum, która złoży uroczyste wyznanie wiary. Spotka-

nie organizacyjne w sobotę 21 listopada po Mszy św. w kościele. 

5. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 1950 zł. Istnieje cały 

czas możliwość przekazania darowizny na cele kultu religijnego dla parafii. Więcej 

informacji na ten temat w bieżącym numerze biuletynu parafialnego „Okno” i na 

parafialnej stronie internetowej w zakładce „kontakt”. Za wszelką pomoc i wsparcie 

finansowe wspólnoty parafialnej serdecznie dziękuję. 

6. Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się ostatniej niedzieli w jesienne 

porządki wokół kościoła i w kościele. Jeszcze raz wyrazy wdzięczności kieruję też 

do osób, które w ostatnim czasie, indywidualnie podjęły się prac dla dobra wspólnoty 

parafialnej.  

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 

    


