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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 28.01.2018 r.  

8.00 + Aniela, Władysław 

9.30 + Janina Irzykowska (1greg) 

11.00 + Apolonia (15 rocz. śm.), Józef, Aurelia, Mieczysław 

12.30 O Boże błogosławieństwo dla Karoliny (7 urodziny) i Mateusza z 
podziękowaniem za otrzymane dotychczas łaski 

19.00 + Jerzy, Barbara Karpowicz (13 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 29.01.2018 r.  

18.00 + Janina Irzykowska (2greg) 

Wtorek: 30.01.2018 r.  

18.00 + Janina Irzykowska (3 greg) 

Środa: 31.01.2018 r.  

18.00 + Janina Irzykowska (4 greg) 

Czwartek: 01.02.2018 r.  

18.00 + Janina Irzykowska (5 greg) 

Piątek: 02.02.2018 r.  

18.00 + Janina Irzykowska (6 greg) 

Sobota: 03.02.2018 r.  

18.00 + Janina Irzykowska (7 greg) 

Niedziela: 04.02.2018 r.  

8.00 + Edward (5 rocz. śm.) 

9.30 + Irena, Adolf, Henryk 

11.00 + Janina Irzykowska (8 greg) 

12.30 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla całej Rodziny 

19.00 + Stanisława Szumska (26 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 4/2018  

La Salette - sanktuarium najbliżej nieba 

Pielgrzymka - Sanktuaria Maryjna we Francji (19-27 września 2018 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Było to w sobotę 19 września 1846 roku. Dwoje dzieci: Melania Calvat (15 

lat) i Maksymilian Giraud (11 lat) wypasało krowy wysoko w górach. Nagle, 

idąc śladem zwierząt, dzieci ujrzały siedzącą kobiecą postać w niezwykle 

jasnej poświacie. Jak opowiedziała później dziewczynka, "wyglądało to tak, 

jakby słońce spadło". Kobieta miała twarz zakrytą dłońmi i łokcie oparte na 

kolanach. Płakała. Na jej piersiach widniał krzyż z Jezusem Chrystusem  

i z zawieszonymi na nim narzędziami męki: młotkiem i obcęgami. Właśnie  

z tego krzyża promieniowała niezwykła jasność, która otaczała Maryję. Po 

chwili Kobieta wstała i przemówiła do dzieci najpierw po francusku, potem 

w lokalnym dialekcie .  Opowieści dzieci cechował realizm, ale nie brakowa-

ło w nich też sformułowań wręcz poetyckich. Dziwiło to tym bardziej, że 

dzieci były niewykształcone i nigdy nie chodziły na lekcje religii. Były pro-

stymi pastuszkami na wzgórzach Gargas. Skąd więc w ich głowach pojawił 

się opis "Pięknej Pani", jak ją określały, która im się ukazała, oraz "korony  

z róż i brylantowych gwiazd" i krzyża, który nosiła na piersi, z symbolami 

męki Pańskiej? - dziwili się członkowie komisji kościelnej sprawdzającej 

prawdziwość objawień. Wreszcie, jak dzieci mogły zrozumieć treść orędzia, 

które Matka Boża skierowała do ludzi, opłakując ich grzechy, przewinienia, 

odejście od Boga? Na miejscu objawienia (ok. 1750 metrów n.p.m.) wytry-

snęło źródło. Płynie ono od dnia objawienia bez przerwy aż do dnia dzisiej-

szego. 
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Liturgia słowa - 4 niedziela zwykła 
I czytanie (Pwt 18, 15-20) Mojżesz tak przemówił do ludu: „Pan Bóg 

twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego 

będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie,  

w dniu zgromadzenia: „Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga moje-

go i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł”. I odrzekł 

mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, ta-

kiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, 

co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzia-

nych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli któ-

ry prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkaza-

łem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść 

śmierć”.  

II czytanie  (1 Kor 7, 32-35) Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od 

utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się 

przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega  

o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. 

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana,  

o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, za-

biega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to 

dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; ale po to, by-

ście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.  

Ewangelia  (Mk 1, 21-28) W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do syna-

gogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, któ-

ry ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze 

człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego 

chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto 

jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź  

z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem 

wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: 

„Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozka-

zuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po ca-

łej okolicznej krainie galilejskiej.  

Darowizna na cele kultu religijnego  

(tytuł wpłaty: zakup organów kościelnych) 

Nr konta bankowego: 86 2490 0005 0000 4530 1371 3267 

Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej 

ul. Miodowa 36 a, 71-497 Szczecin 
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Ogłoszenia duszpasterskie - 28.01.2018 r.  
1. Zakończyła się w naszej parafii wizyta duszpasterska. Serdecznie dziękuję za wspólną mo-

dlitwę, życzliwe przyjęcie i ofiary składane na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej. Z no-

wym tygodniem powracamy do stałego porządku odprawiana Mszy św. i nabożeństw w na-

szym kościele. 

2. W piątek 02 lutego przeżywać będziemy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane także 

świętem Matki Bożej Gromnicznej, a zarazem jest to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 

Zapraszamy na Msze Świętą z poświęcenie gromnic o godz. 1800. Składka na tacę będzie prze-

znaczona na potrzeby klasztorów klauzurowych. 

3. W sobotę 03 lutego obchodzić będziemy wspomnienie św. Błażeja. Msze św. z błogosła-

wieństwem gardła o godz. 1800. W sposób szczególny zapraszamy osoby dotknięte chorobami 

gardła. 

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

niedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę 

przed Mszą św. wieczorną; adorację Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miło-

sierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca  

w sobotę po Mszy św. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek dzię-

kujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy 

w Pańskiej Winnicy także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić proś-

bę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Tego dnia od-

wiedziny chorych z posługą sakramentalną będą od godz. 900. Możliwość spowiedzi pierwszo-

piątkowej od godz. 1700 do 1745. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej mat-

czynej opiece naszą codzienność. Zapraszamy na Msze święte o godz. 1800. 

6. Spotkania formacyjne: Matki w Modlitwie w piątek 2 lutego, o godz. 1900 w domu parafial-

nym; koło plastyczne w sobotę 3 lutego , o godz. 1100 w domu parafialnym; zmiana tajemnic 

Żywego Różańca w niedzielę 4 lutego o godz. 930 w kościele. 

7. Biuro parafialne jest czynne środę od godz. 1900 do 2000. 

8. W dniach od 18 do 26 września 2018 r. organizowana jest 9 dniowa parafialna pielgrzymka 

do Sanktuariów Maryjnych we Francji (Lourdes, La Salette). Ponad to będziemy m.in. w sank-

tuarium Maryjnym na Montserrat, w Ars – św. Jan Vianney i w sanktuarium, gdzie pochowana 

jest św. Maria Magdalena. Zaplanowany jest na koniec 3-dniowy wypoczynek na Lazurowym 

Wybrzeżu Wartość pielgrzymki to 3870 zł i 50 Euro. Cena obejmuje bilety lotnicze, autokar, 

wyżywienie, hotel, bilety wstępu, przewodnika i opłaty klimatyczne) Szczegółowy program 

pielgrzymki znajduje się na parafialnej stronie internetowej i w gablocie parafialnej przed 

kościołem. Zapisy w zakrystii po Mszy św. 

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”, „Gość 

Niedzielny”,  „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno”.  

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 

Podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 

Nazwa OPP 

Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius” 

Numer KRS: 0000480577 


