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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 26.01.2014 r. 

8.00 Za parafian 

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

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 

Poniedziałek: 27.01.2014 r.  

18.00  

Wtorek: 28.01.2014 r. 

18.00  

Środa: 29.01.2014 r.  

18.00  

Czwartek: 30.01.2014 r. 

18.00  

Piątek: 31.01.2014 r.  

18.00  

Sobota: 01.02.2014 r. 

18.00  

Niedziela: 02.02.2014 r.  

8.00  

9.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii z 
okazji imienin i urodzin. 

11.00 + Teresa, Henryk Jarmuż; Alojzy Mędry 

12.30 + Władysław Usnarski (4 rocz. śm.) 

19.00 + Barbara, Jerzy Karpowicz (9 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 04/2014  

św. Tomasz z Akwinu 1225-1274 

Akwinata stworzył zwarty system nauki fi-

lozoficznej i teologii katolickiej, zwany to-

mizmem. Wywarł głęboki wpływ na ukie-

runkowanie zachodniej myśli chrześcijań-

skiej. Spuścizna literacka św. Tomasza z 

Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się 

nie chce, jak wśród tak wielu zajęć mógł 

napisać dziesiątki tomów. Wyróżniał się 

umysłem nie tylko analitycznym, ale także 

syntetycznym. On jedyny odważył się dać 

panoramę całej nauki filozofii i teologii ka-

tolickiej w systemie zdumiewająco zwar-

tym. Do najważniejszych jego dzieł nale-

żą: Summa contra gentiles, czyli apologia wiary przeciwko poga-

nom,Kwestie dysputowane, Komentarz do "Sentencji" Piotra Lombar-

da, Summa teologiczna i komentarze do niektórych ksiąg Pisma świę-

tego. Szczególną czcią Tomasz otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłasz-

cza na krzyżu i w tajemnicy Eucharystii, co wyraził w tekstach litur-

gicznych do brewiarza i mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. 

znany hymn Zbliżam się w pokorze. Płonął synowską miłością do Naj-

świętszej Maryi Panny. Jest patronem dominikanów, księgarni, studen-

tów i teologów; opiekun podczas sztormów. Papież Jan XXII zaliczył 

go do grona świętych 18 lipca 1323 roku. Papież św. Pius V ogłosił go 

11 kwietnia 1567 roku piątym doktorem Kościoła zachodniego. Papież 

Leon XIII ustanowił go 4 sierpnia 1880 roku patronem wszystkich uni-

wersytetów i szkół katolickich.  
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Liturgia słowa – 26.01.2014 r. - III niedziela zwykła 

I czytanie (Iz 8,23b--9,3) W dawniejszych czasach upokorzył [Pan] 
krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje 
drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kro-
czący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kra-
ju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. 
Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą 
przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego 
ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.  

 

II czytanie (1 Kor 1,10-13.17) Upominam was, bracia, w imię Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród 
was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono 
mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się mię-
dzy wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, 
a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest po-
dzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła 
zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz 
abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć 
Chrystusowego krzyża.  

 

Ewangelia (Mt 4,12-23) Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, 
usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Ka-
farnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało 
się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftale-
gou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w 
ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy 
śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawra-
cajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus prze-
chodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwa-
nego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli 
bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was 
rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy 
poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebe-
deusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali 
w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i 
ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tam-
tejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie 
choroby i wszelkie słabości wśród ludu.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 26.01.2014 r.. 

1. Zakończyła się w naszej parafii wizyta duszpasterska. Dziękujemy za wspól-

ną modlitwę i serdeczne przyjęcie oraz za ofiary składane na potrzeby wspólno-

ty parafialnej. W poniedziałek, 27 stycznia, od godz. 1600 odbędzie się jeszcze 

tzw. kolęda uzupełniająca. Jeśli z różnych powodów wizyta duszpasterska nie 

mogła się odbyć u kogoś w zaplanowanym terminie to można zgłosić chęć 

przyjęcia kolędy z zakrystii po Mszy św. 

2. Z poniedziałkiem 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; 

Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wie-

czorną; adorację Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosier-

dzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Naj-

świętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. Możliwość spowiedzi w tygodniu 

pół godziny przed Mszą św. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Zbiórka kandydatów na mini-

strantów w sobotę 1 lutego, o godz. 1030; koło plastyczne w sobotę 1 lutego, o 

godz. 1100; schola muzyczna w sobotę 1 lutego, o godz. 1315. 

4. W tym tygodniu przypada też pierwsza sobota miesiąca. W tym dniu czcimy 

Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy Eucharystycznej i Różańcem Siedmiu Bole-

ści Najświętszej Maryi Panny 

5. Tradycyjnie we wrześniu organizowana jest parafialna pielgrzymka do 

miejsc świętych. 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, gablocie 

ogłoszeń przed kościołem i na stoliku z gazetami. Zapraszamy do wspólnego 

pielgrzymowania. Zapisy w zakrystii. 

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i 

opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


