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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 07.12.2014 r. 

8.00  

9.30  

11.00 + Jerzy Grączewski 

12.30 + Kazimiera (15 rocz. śm.) 

19.00 Za parafian 

Poniedziałek: 08.12.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji imienin. 
Z prośbą o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Wtorek: 09.12.2014 r. - Roraty 

6.30  

Środa: 10.12.2014  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszyst-
kim ludziom dobrej woli - I Róża Żywego Różańca 

Czwartek: 11.12.2014 r.  - Roraty 

6.30 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - II 
Róża Żywego Różańca 

Piątek: 12.12.2014 r.  - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 13.12.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli auten-
tycznymi ewangelizatorami - III Róża Żywego Różańca 

Niedziela: 14.12.2014 r.  

8.00 + Eleonora, Bronisława, Honorata Szczytko 

9.30 W intencji Matek w Modlitwie 

11.00 + Władysław Lizakowski (13 rocz. śm.) 

12.30 O Boże błogosławieństwo dla Macieja z okazji 10 urodzin 

19.00 + Tadeusz Sumisławski (20 rocz. śm.) 
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Numer: 35/2014  

www.bolesna.szczecin.pl 

 
Dobre uczynki nic nie kosztują. 

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. 

 

 

Oblicz i wpisz  

kwotę darowizny 

http://www.pit.pl/roczne/
http://www.pit.pl/pit-o/
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Liturgia słowa –  II niedziela Adwentu  

I czytanie (Iz 40,1-5.9-11) Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg. 

Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się 

skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w 

dwójnasób za wszystkie swe grzechy, Głos się rozlega: Drogę dla Pana przy-

gotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! 

Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; 

równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się 

chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to 

powiedziały. Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! 

Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś 

głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg 

przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim 

idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, 

gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące 

prowadzi łagodnie.  

II czytanie (2 P 3,8-14) Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, 

że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwle-

ka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka 

- ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgu-

bić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie 

dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu 

rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko w 

ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępo-

waniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia 

Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w 

ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i 

nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowa-

ni, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w 

pokoju,  

Ewangelia (Mk 1,1-8) Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bo-

żym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego 

przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygo-

tujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pusty-

ni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego 

cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od 

niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan nosił 

odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się sza-

rańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja 

nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja 

chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 07.12.2014 r. 

1. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami zapraszamy na Roraty we wtorek i czwartek o 

godz. 630. Po wspólnej modlitwie rodzice dzieci pierwszokomunijnych zapraszają 

wszystkich na wspólne śniadanie do domu parafialnego. W Adwencie ze względu, 

że we wtorek i czwartek są roraty o 630 nie będzie Mszy św. o godz. 1800. Msze św. 

w inne dni tygodnia są bez zmian. 

2. W poniedziałek obchodzić będziemy w Kościele Uroczystość Niepokalanego Po-

częcia NMP. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800. 

3. Za tydzień, w niedzielę 14 grudnia rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje ad-

wentowe, które poprowadzi Biskup Nominat ks. prof. Henryk Wejman. Nauki będą 

głoszone podczas wszystkich Mszy świętych niedzielnych, a od poniedziałku do 

środy o godz. 1800. Polecamy modlitwie ten szczególny czas w naszym życiu religij-

nym. 

4. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca 

Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną;  Nowenna do Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu 

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

niec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; 

możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św. 

5. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Różańca, 

niedziela 07 grudnia, po Mszy św. o godz. 930; II rok przygotowania do bierzmowa-

nia, poniedziałek 08 grudnia, godz. 1830; Koło Przyjaciół Radia Maryja, piątek 12 

grudnia, godz. 1900; schola muzyczna, piątek 12 grudnia, po Mszy św. w kościele; 

koło plastyczne, sobota 13 grudnia, godz. 1100. 

6. Dzieci, które chciałby zagrać w Jasełkach wystawianych w kościele proszę o 

zgłoszenie się, po Mszy św., do pani katechetki Teresy lub do zakrystii. Próba w 

sobotę, 13 grudnia o godz. 1300 w domu parafialnym 

7. Opłatki można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu i w tygodniu po 

Mszach św. oraz w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia. 

8. Parafialny Zespół Caritas rozpoczął akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Nabywając 

świece na stół wigilijny wspieramy najbardziej potrzebujących. Wystawiony jest 

także kosz na dary, z których zostaną zrobione paczki świąteczne dla ubogich z na-

szej parafii. Prosimy o otwartość serca i na miarę możliwości wsparcie, poprzez 

ofiarowanie produktów spożywczych, proszków do prania, czy słodyczy dla naj-

uboższych wśród nas. 

9. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki na obiady dla najbardziej potrzebującej 

młodzieży i dzieci z naszej parafii, a także można jak co roku wesprzeć Międzynaro-

dowa organizacja katolicka „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” („Kirche in Not”). Za 

tydzień w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona 

będą na inwestycję parafialne. Za pomoc i wsparcie finansowe Bóg zapłać. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opie-

ki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


