INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 11.02.2018 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych
9.30 + Danuta Gardocka-Rol, Edward, Zbigniew, rodzice
11.00 + Regina, Jóef Borzym; z rodz. Borzym, Romankiewicz
12.30 + Janina Irzykowska (15 greg)
19.00 Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja - I Róża Żywego Różańca
Poniedziałek: 12.02.2018 r.
18.00 + Janina Irzykowska (16 greg)
Wtorek: 13.02.2018 r.
18.00 + Janina Irzykowska (17 greg)
Środa: 14.02.2018 r. - Środa Popielcowa

Numer: 6/2018

Wzór wypełnienia deklaracji 1% na organizację pożytku publicznego
Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius”

8.00 O dobre przezycie okresu Wielkiego Postu i przygotowanie się do
Świąt Wielkanocnych - II RŻR
18.00 + Janina Irzykowska (18 greg)
19.30 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty
parafialnej - III RŻR
Czwartek: 15.02.2018 r.
18.00 + Janina Irzykowska (19 greg)
Piątek: 16.02.2018 r.
18.00 + Janina Irzykowska (20 greg)
Sobota: 17.02.2018 r.
18.00 + Janina Irzykowska (21 greg)
Niedziela: 18.02.2018 r.
8.00 + Barbara, Zygmunt Ogłozińscy
9.30 + Andrzej Soroka (int. od Sadłowskich z rodziną)
11.00 + Andrzej Potaman
12.30 + Wiesław Wołyński; zm. z rodz. Wołyńskich, Grzelaków
19.00 + Janina Irzykowska (22 greg)

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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Liturgia słowa - 6 niedziela zwykła
I czytanie (Kpł 13, 1-2. 45-46) Tak mówił Pan do Mojżesza
i Aarona: "Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie
albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest
oznaką trądu, o przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą
i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej
choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego
mieszkanie będzie poza obozem".
II czytanie (1 Kor 10, 31 – 11, 1) Bracia: Czy jecie, czy pijecie,
czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani
dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
Ewangelia (Mk 1, 40-45) Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: "Jeśli zechcesz, możesz
mnie oczyścić ". A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął
go i rzekł do niego: "Chcę, bądź oczyszczony". Zaraz trąd go
opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz
go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale
idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich". Lecz on po wyjściu
zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus
nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach
pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
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 - 11.02.2018 r.
1. W środę, 14 lutego przypada Środa Popielcowa. Msze święte z poświęceniem
popiołu oraz posypaniem głów w naszym kościele będą o godz. 800, 1800 i 1930. Akt
ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty.
W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość - nie spożywa się pokarmów mięsnych
i post ścisły - tylko jeden posiłek do syta, dwa mniejsze. Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14 roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60 roku życia.
2. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego Ojca
Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu dla dzieci o godz. 1730 oraz dla dorosłych o 1830 i młodzieży. W związku
z tym, przez okres Wielkiego Postu, nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu o godz. 1700; Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca w sobotę po Mszy
św. wieczornej; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 1830
3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: II rok przygotowania do bierzmowania w poniedziałek 12 lutego o godz. 1800; Matki w Modlitwie w piątek 16 lutego,
o godz. 1900 ; Chór parafialny w piątek 16 lutego, o godz. 2000 w domu parafialnym; koło plastyczne w sobotę 17 lutego, o godz. 1100.
4. Biuro parafialne 14 lutego - w Środę Popielcową - będzie nieczynne.
5. W dniach od 19 do 27 września 2018 r. organizowana jest 9 dniowa parafialna
pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych we Francji (Lourdes, La Salette). Ponad to
będziemy m.in. w sanktuarium 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. Zapisy w zakrystii po Mszy św.
6. Ofiary składane dzisiaj na tacę podczas Mszy św. przeznaczone będą na inwestycje parafialne – zakup organów do kościoła. Także przy wyjściu ze świątyni będzie
można otrzymać formularz – oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji
pożytku publicznego – z wpisanym numerem KRS fundacji działającej przy parafii.
Wystarczy tylko wpisać w domu swoje dane (PESEL, imię i nazwisko, urząd skarbowy) i przynieść kolejnej niedzieli do kościoła. Reszta formalności jest po stronie
parafii. Jeżeli ktoś nie przekazał 1% i nie ma innego konkretnego celu, który wspiera, to zachęcamy serdecznie do skorzystania także z tej formy pomocy. Wzór wypełnionego oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej, w gablocie z ogłoszeniami i w obecnym numerze biuletynu parafialnego „Okno”. Za wszelkie wsparcie i pomoc finansową serdecznie dziękuję.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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