
4  

INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 22.01.2017 r.  

8.00 O zdrowie i siły dla Mari w  9 rocznicę po przeszczepie i życie 
wieczne dla dawcy. 

9.30 + Adolf, Irena, Henryk 

11.00 1) + Olimpia Soroczyńska (15 rocz. śm.) 
2) O Błogosławieństwo Boże, zdrowie i łaski dla Stanisławy z 

okazji 90 urodzin  

12.30 + Eleonora Bodziewska (13 rocz. śm.) 

19.00 + Jadwiga, Antonina, Zygmunt 

Poniedziałek: 23.01.2017 r.  

8.00 + Stanisław  

Wtorek: 24.01.2017 r.  

8.00 Za parafian 

Środa: 25.01.2017 r.  

8.00  

Czwartek: 26.01.2017 r.  

18.00 + Wincenty (48 rocz. śm.) 

Piątek: 27.01.2017 r.  

18.00  

Sobota: 28.01.2017 r.  

18.00  

Niedziela: 29.01.2017 r.  

8.00 + Edward (4 rocz. śm.)  

9.30 + Mieczysław Makarewicz (1 Msza św. gregoriańska)  

11.00 W intencji Matek w Modlitwie  

12.30 1) + Władysław (7 rocz. śm.)  
2) O Boże błogosławieństwo dla Dawida z okazji 15 urodzin oraz 

z prośbą o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.  

19.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Pawła z okazji 40 uro-
dzin  

www.bolesna.szczecin.pl 

Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 4/2017  

Podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 

Nazwa OPP 

Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius” 

Numer KRS: 0000480577 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan  

Kościół Chrystusowy bolał zawsze nad skłóceniem swoich dzieci i dą-

żył za wszelką cenę do ich pojednania 

w Jezusie Chrystusie. Szedł także na 

daleko idące ustępstwa. I tak np. Ko-

ściołom Wschodnim przyłączonym 

zostawił własny obrządek i język li-

turgiczny, własny kalendarz, a nawet 

własne ustawodawstwo. 

 W historii ruchów ekumenicz-

nych odróżnić możemy trzy etapy: 

 wiek III i IV, gdy stała się aktualna 

sprawa powrotu do Kościoła tych, 

którzy od niego odpadli z obawy prześladowań (tzw. lapsi); 

 wiek XII-XV to próby pozyskania dla jedności prawosławia; 

 i współczesne kierunki, dążące ku zjednoczeniu rodziny chrześci-

jańskiej.  

 Obecnie Światowa Rada Kościołów skupia 286 Kościołów i wy-

znań chrześcijańskich. Oprócz jednak tej akcji ogólnoludzkiej bardzo 

żywo toczy się dialog pomiędzy poszczególnymi Kościołami. Utwo-

rzone zostały komisje dla rozważenia problemów, które łączą i które 

dzielą braci odłączonych od Kościoła. W duchu miłości, cierpliwie 

prowadzi się teologiczne poszukiwanie do uzgodnienia poglądów.  
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Liturgia słowa - 3 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 uwięzio-
ny, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł  
w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak 
miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia 
Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który sie-
dział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej kra-
iny śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Na-
wracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus 
przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, 
zwanego 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 
Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem napra-
wiali 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 tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc 
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 29.01.2017 r. 

 
1. Kończymy w naszej parafii wizytę duszpasterską, tzw. kolędę. Kolę-

da od poniedziałku do wtorku rozpoczyna się o godz. 1600. Dzień prę-

dzej kolędę zapowiadać będą ministranci. Zadbajmy o chrześcijański 

wymiar kolędy. Wspólna modlitwa niech będzie prośbą do Boga o bło-

gosławieństwo dla rodziny. Porządek kolędy od 23 do 24 stycznia 201-

7 r.: 23 stycznia (poniedziałek): ul. Obłoków 7-32, 43, 45, 47, 49, 51, 

53, 55, 57, 59, 65; 24 stycznia (wtorek): ul Obłoków 1-6,34,36,38,40  

i uzupełnienia. Terminarz kolędy dostępny jest na parafialnej stronie 

internetowej i w gablocie parafialnej przed kościołem. Uzupełnienia 

można zgłaszać w zakrystii po Mszy św. 

2. Do środy 25 stycznia Msza św. sprawowana jest o godzinie 800. Na-

bożeństwa liturgiczne na ten czas są zawieszone. Biuro parafialne  

w środę jest zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bez-

pośrednio do księdza. Z czwartkiem 26 stycznia powracamy do stałego 

porządku Mszy św. i nabożeństw w naszej parafii. 

3. Nabożeństwa w naszym kościele: 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. 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Matki w Modlitwie  

w piątek 27 stycznia, o godz. 1900; koło plastyczne w sobotę 28 stycz-

nia , o godz. 1100. 

5. W dniach od 17 do 24 września 2017 r. organizowana jest 8 dniowa 

parafialna pielgrzymka na Maltę, śladami św. Pawła. Całościowy koszt 

pielgrzymki to 3450 zł i 100 Euro. Ze względów na koszta biletów lot-

niczych prosimy osoby zainteresowane o wstępne zapisy i przedpłatę 

rzędu 700 zł do końca stycznia. Szczegółowy program pielgrzymki 

znajduje się na parafialnej stronie internetowej. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygo-

dnik „Niedziela”, „Gość Niedzielny”,  „L’Osservatore Romano”, 

„Miłujcie się” i biuletyn parafialny „Okno”. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa 

Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Proboszcz 


