
4  

INTENCJE MSZALNE  

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, Grzela-
ków 

19.00 + Janina Irzykowska (22 greg) 

Poniedziałek: 19.02.2018 r.  

18.00 + Janina Irzykowska (23 greg) 

Wtorek: 20.02.2018 r.  

18.00 + Janina Irzykowska (24 greg) 

Środa: 21.02.2018 r.  

18.00 1) + Janina Irzykowska (25 greg) 

 2) + Franciszek (47 rocz. śm.) 

Czwartek: 22.02.2018 r.  

18.00 + Janina Irzykowska (26 greg) 

Piątek: 23.02.2018 r.  

18.00 + Janina Irzykowska (27 greg) 

Sobota: 24.02.2018 r.  

18.00 + Janina Irzykowska (28 greg) 

Niedziela: 25.02.2018 r.  

8.00 W intencji Matek w Modlitwie 

9.30 + Janina Irzykowska (29 greg) 

11.00 + Andrzej Soroka (od rodz. Hudzińskich) 

12.30 O błogosławieństwo Boże dla Stanisławy Kowalak w 85 
rocz. urodzin 

19.00 O zdrowie i  błogosławieństwo Boże dla Sabiny i Kazi-
miery 

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 7/2018  

 

Fundacja Wspierania Inicjatywy 

„Ad melius” 

Numer KRS: 0000480577 

Głosy organów do kościoła pw. Siedmiu Boleści NMP w Szczecinie Osów 

Lp Fundator   Głos 

1. 

Swell 

Oboe zarezerwowane 

2. Rohrflute   

3. Viola di Gamba   

4. Vox Céleste   

5. Principal   

6. Flute 1   

7. Flute Twelfth   

8. Flute 2   

9. Tierce   

10. Mixture   

11. 

Pedal 

Subbass   

12. Prinscipal   

13. Gedackt   

14. Choralbass   

15. Trumpet   

16. 

Great 

Bourdon   

17. Principal   

18. Open Flute   

19. Gamba   

20. Octave   

21. Flute   

22. Twelfth   

23. Super Octave   

24. Mixture   

25. Tremulant   
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Liturgia słowa - 1 niedziela Wielkiego Postu 
I czytanie (Rdz 9, 8-15) Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: "to 

Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po 

was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze 

zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, 

które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram  

z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami 

potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego 

ziemię". Po czym Bóg dodał: " to jest znak przymierza, które Ja zawie-

ram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: 

Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną  

a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na 

obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wa-

mi i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już 

nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia".  

II czytanie  (1 P 3, 18-22) Najdrożsi: Chrystus raz jeden umarł za 

grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przy-

prowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez 

Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym 

w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość 

Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 

osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie  

z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cie-

lesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzię-

ki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, 

gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze,  

i Moce.  

Ewangelia  (Mk 1, 12-15) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.  

A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był 

ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, 

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się 

wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie  

w Ewangelię!"  

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 - 18.02.2018 r.  

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego Ojca 

Pio w poniedziałek przed Mszą św.; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszą św.; Droga Krzyżo-

wa w piątki Wielkiego Postu dla dzieci o godz. 1730 oraz dla dorosłych i młodzieży 

o godz. 1830; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po 

Mszy św.; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele Wielkiego 

Postu o godz. 1830; Możliwość spowiedzi w dzień powszedni, pół godziny przed 

Mszą św. 

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Dzieci przygotowujące się do I Ko-

munii Świętej w poniedziałek 19 lutego o godz. 1800; Matki w Modlitwie w piątek 

23 lutego, o godz. 1900; Chór parafialny w piątek 23 lutego, o godz. 2000 w domu 

parafialnym; koło plastyczne w sobotę 24 lutego, o godz. 1100. 

3. Osoby, które zapisały się na parafialną pielgrzymkę po sanktuariach Maryjnych 

we Francji, proszę o wpłacenie zaliczki w wysokości 1000 zł. 

4. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne – zakup organów do kościoła, zebra-

ne zostało 2150 zł.. Na stoliku z gazetami wyłożone są formularz PIT-OP – oświad-

czenie 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 - Pierwszy Urząd Skarbowy 

jest właściwym dla mieszkańców Osowa ), przynieść kolejnej niedzieli do kościoła 

i zostawić w koszyku na stoliku z gazetami. Powyższe oświadczenie przeznaczone 

jest dla emerytów i rencistów, którzy dostali od organu rentowego (np. z ZUS) 

roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2017 r. oraz nie uzyskali  

w 2017 r. innych dochodów, które powinni wykazać w zeznaniu podatkowym na 

formularzu PIT-37 albo PIT-36. Jeżeli ktoś nie przekazał 1% i nie ma innego kon-

kretnego celu, który wspiera, to zachęcamy serdecznie do skorzystania także z tej 

formy pomocy naszej wspólnocie parafialnej. Dziękuję za wszelkie pomoc finanso-

wą i wsparcie.  

5. Istnieje kolejna możliwość wsparcia zakupu organów do kościoła. Mianowicie 

można ufundować konkretny głos (np.: flute, subbass, gamba, choralbass, itp). Pla-

nowane organy do naszego kościoła - Johannus Monarke II, będą miały 25 głosów. 

Wartość jednego głosu to 4000 zł. Jeżeli ktoś chciałby ufundować konkretny 

głos w organach to można zgłosić się po Mszy św. do zakrystii. Kwestie szcze-

gółowe, jak wybór głosu czy rozłożenie w czasie fundacji są do indywidualnego 

ustalenia. Lista głosów zamieszczona jest w bieżącym numerze biuletynu parafial-

nego Okno oraz na parafialnej stronie internetowej oraz w gablocie ogłoszeń przed 

kościołem. 

6. Za tydzień przypada niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności 

z Misjonarzami. Po Mszach św., przed wejściem  do kościoła, będzie można złożyć 

ofiary do puszek na dzieło pomocy misji i misjonarzom. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy.                                 Proboszcz 


