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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 04.01.2015 r. 

8.00 Za parafian 

9.30  

11.00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Natalii, Anny i Juli 

12.30 O Boże błogosławieństwo, wszelki łaski i pomyślność w życiu rodzinnym i 

zawodowym dla Tomasza z okazji urodzin 

19.00  

Poniedziałek: 05.01.2015 r.  

8.00  

Wtorek: 06.01.2015 r.  - Uroczystość Objawienia Pańskiego 

8.00  

9.30 + Edward Januszkiewicz (35 rocz. śm.) 

11.00  

12.30 Za parafian 

19.00 Msza św. dziękczynna z okazji 35 rocznicy ślubu Doroty i Pawła z prośbą o 
dalszą opiekę i łaski 

Środa: 07.01.2015 r.  

8.00 Aby w roku życia konsekrowanego zakonnicy i zakonnice  odnaleźli radość 
płynącą z naśladowania Chrystusa - I Róża Żywego Różańca 

Czwartek: 08.01.2015 r.   

8.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - III Róża Żywe-
go Różańca 

Piątek: 09.01.2015 r.  

8.00 O pokój na ziemi - II Róża Żywego Różańca 

Sobota: 10.01.2015 r.  

8.00  

Niedziela: 11.01.2015 r.  

8.00  

9.30 W  intencji Matek w Modlitwie 

11.00  

12.30  

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 01/2015  

 Trzech Króli 

Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się 

dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na 

znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcie-

lonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery 

K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców 

lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego 

zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi - 

po łacinie: Christus mansionem benedicat  

Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok. Król Jan 

Kazimierz miał zwyczaj, że w uroczystość Obja-

wienia Pańskiego składał na ołtarzu jako ofiarę 

wszystkie monety bite w roku ubiegłym. Święco-

nym złotem dotykano całej szyi, by uchronić ją 

od choroby. Kadzidłem okadzano domy i nawet 

obory, a w nich chore zwierzęta. Przy każdym 

kościele stały od świtu stragany, na których 

sprzedawano kadzidło i kredę. Kadzidłem wierni 

okadzali swoje mieszkania. Zwyczaj okadzania 

ołtarzy spotykamy u wielu narodów starożytnych, 

także wśród Żydów (Wj 30, 1. 7-9; Łk 1). W Bi-

blii jest mowa o kadzidle i mirze 22 razy. Mirra 

to żywica drzewa Commiphore, a kadzidło - to 

żywica z różnych drzew, z domieszką aromatów wszystkich ziół. Drzew 

wonnych, balsamów jest ponad 10 gatunków. Rosną głównie w Afryce 

(Somalia i Etiopia) i w Arabii Saudyjskiej. W dawnej Polsce w domach pod 

koniec obiadu świątecznego roznoszono ciasto. Kto otrzymał ciasto z migda-

łem, był królem migdałowym. Dzieci chodziły po domach z gwiazdą i śpie-

wem kolęd, otrzymując od gospodyni "szczodraki", czyli rogale. Śpiewało się 

kolędy o Trzech Królach. Czas od Bożego Narodzenia do Trzech Króli uwa-

żano tak dalece za święty, że nie wykonywano w nim żadnych ciężkich prac, 

jak np.: młocki, mielenia ziarna na żarnach; kobiety nawet przerywały przę-

dzenie.  
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Liturgia słowa –  II niedziela po Narodzeniu Pańskim 

I czytanie (Syr 24,1-2.8-12) Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród 

swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie 

przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stwo-

rzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obej-

mij dziedzictwo! Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy 

istnieć nie przestanę. W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić 

świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiło-

wanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w 

sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.  

II czytanie (Ef 1,3-6.15-18) Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana nasze-

go Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym 

na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez zało-

żeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości 

przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, we-

dług postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas 

w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miło-

ści względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając 

was w moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystu-

sa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu 

Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest 

nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 

świętych.  

Ewangelia (J 1,1-18) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 

było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez 

Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością 

ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się czło-

wiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby 

zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światło-

ścią, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, 

która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /

Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej 

własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało 

moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z 

krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się 

ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednoro-

dzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i gło-

śno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 

przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszy-

scyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Moj-

żesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie wi-

dział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 04.01.2015 r. 

1. We wtorek 6 stycznia, przeżywać będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego. 

Msze święte w naszym kościele sprawowane będą według porządku niedzielnego.  

2. Trwa w naszej parafii wizytę duszpasterską, tzw. kolędę. Kolęda od poniedziałku 

do piątku rozpoczynać się będzie o godz. 1600, a w sobotę o godz. 1400 Dzień prędzej 

kolędę zapowiadać będą ministranci. Zadbajmy o chrześcijański wymiar kolędy. 

Wspólna modlitwa niech będzie prośbą do Boga o błogosławieństwo dla rodziny. 

Porządek kolędy w tygodniu od 5 do 11 stycznia 2014 r.: 05 stycznia (poniedziałek): 

ul. Miodowa – Osiedle Gubałówka 119-119f, 121-121e, 125-125c; 07 stycznia 

(środa): ul. Andersena, ul. Bajkowa, ul. Guliwera, ul. Sezamkowa; 08 stycznia 

(czwartek): ul. Chmurna, ul. Chłodna, ul. Toskańska, ul. Tropikalna, ul. Gwiazdy 

Polarnej, ul. Śródziemnomorska; 09 stycznia (piątek): ul. Obłoków 7-32, 43, 45, 47, 

49, 51, 53, 55, 57, 59, 65; 11 stycznia (sobota): ul. Niebiańska, ul. Obłoków 1-6, 34, 

36, 38, 40. 

3. Terminarz kolędy dostępny jest na parafialnej stronie internetowej i w gablocie 

parafialnej przed kościołem. 

4. Podczas trwania kolędy duszpasterskiej Msze św. w dzień powszedni w naszym 

kościele sprawowane będą o godz. 800. Adoracja Najświętszego Sakramentu w piąt-

kowy wieczór i inne nabożeństwa liturgiczne na ten czas są zawieszone. Porządek 

Mszy św. w niedzielę nie ulega zmianie. Biuro parafialne do zakończenia kolędy bę-

dzie zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza. 

5. Spotkania formacyjne: zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o 

godz. 930; schola muzyczna w piątek o godz. 1830  w kościele; zbiórka ministrantów w 

sobotę 10 stycznia, o godz. 1030 w domu parafialnym; koło plastyczne w sobotę 10 

stycznia , o godz. 1100 w domu parafialnym. 

6. Zapraszamy na Jasełka wystawiane przez dzieci z naszej parafii w niedzielę 11 

stycznia na Mszy św. o godz. 1230. 

7. Dzisiejszej niedzieli po Mszach św. zbierane są datki na obiady dla dzieci i mło-

dzieży z naszej parafii oraz na rzecz misji i misjonarzy. 

8. Za tydzień taca ze Mszy świętych niedzielnych przeznaczona jest na potrzeby in-

westycyjne parafii – przygotowanie kościoła do konsekracji, przebudowa prezbite-

rium kościoła polegająca na zastąpieniu tymczasowego  drewnianego podestu ka-

mienną stałą posadzką oraz zamontowanie instalacji grzewczej. Również ofiary zło-

żone podczas kolędy po części przeznaczone będą na powyższą inwestycję. Można 

też ofiarować darowiznę na cele kultu religijnego, która również przeznaczona zosta-

nie na powyższy cel. Więcej informacji na ten temat znajdziemy m.in. na parafialnej 

stronie internetowej. Istniej również możliwość ufundowania: ołtarza, ambony czy 

chrzcielnicy do naszego kościoła. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym lub chciałby 

uzyskać więcej informacji to proszę o bezpośredni kontakt. Za wszelką dotychczaso-

wą pomoc i zrozumienie dziękuję. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


