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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 01.01.2012 r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

8.00  

9.30  

11.00  

12.30 za parafian 

19.00 + Anastazja, Józef Sieleccy 

Poniedziałek: 02.01.2012 r. 

8.00  

Wtorek: 03.01.2012 r. 

8.00  

Środa: 04.01.2012 r.  

8.00  

Czwartek: 05.01.2012 r. 

8.00 + Henryk Płodzień (30 dni po pogrzebie) 

Piątek: 06.01.2012 r. - Uroczystość Objawienia Pańskiego 

8.00  

9.30  

11.00  

12.30  

19.00 Msza św. dziękczynna z okazji 33 rocznicy ślubu Doroty i Pawła z 
prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

Sobota: 07.01.2012 r. 

8.00  

Niedziela: 08.01.2012 r.  

8.00 Za zmarłych z klasy XI maturalnej z roku 1961 LO nr 2 w Szczeci-
nie „Pobożniak”. 

9.30  

11.00  

12.30  

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Harmonogram wizyty duszpasterskiej 2012 r. 

Numer: 1/2012  

Ulica Styczeń 

Pn 2 ul. Chorzowska; ul. Kluka (szeregowce); ul. Chłodna; ul. Malwowa 

Wt 3 ul. Niebiańska ; ul. Chmurna 

Śr 4 ul. Obłoków nr 1-4, 6, 8, 36,38,40, 43, 45, 47  

Cz 5 ul. Obłoków nr 7 – 33 i 10 – 32, 49 - 59, 65  

Sb 7 ul. Zawiła + ul. Narożna  

Pn 9 ul. Urocza. 

Wt 10 ul. Macierzanki. 

Śr 11 ul. Pod urwiskiem; ul. Osowska; ul. Nektarowa; ul Miodowa (bloki nr 

125); ul. Moczarowa; ul. Chłodna. 

Cz 12 ul. Kwiatów Polskich. 

Pt 13 ul. Mirtowa; ul. Bajkowa; ul. Guliwera; ul. Sezamkowa; ul. Miodowa nr 99

-109; ul. Andersena + ul. Miodowa (od  ul. Andersena w stronę Gubałów-

ki). 

Sb 14 ul. Miodowa (od  nr 80 do Głębokiego). 

Pn 16 ul. Lisiej Góry; ul. Miodowa (Osiedle Miodowe);  ul. Miodowa (bloki nr 

119– 119 f). 

Wt 17 ul. Miodowa (bloki nr 121 – 121 e); ul. Kaczeńców; ul. Słoneczników. 

Śr 18 ul. Kluka (bez szereg. od ul. Chorzowskiej); ul. Wiankowa. 

Cz 19 ul. Mokra. 

Pt 20 ul. Stawna; ul. Junacka; ul. Przesmyk. 

Sb 21 ul. Dziewanny; ul. Wiśniowa; ul. Spadziowa; uzupełnienia. 

Kolęda rozpoczyna się od godz. 16.00 od poniedziałku do piątku i o godz. 15.00 w sobotę. 
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Liturgia słowa 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

 

 

I czytanie (Lb 6,22-27) Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: Po-

wiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. 

Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpro-

mieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci 

ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać 

imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił.  

II czytanie (Ga 4,4-7) Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego 

Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił 

tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane syno-

stwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych 

Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już 

niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli 

Bożej.  

Ewangelia  (Łk 2,16-21) Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i 

znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, 

opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A 

wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiada-

li. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w 

swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za 

wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nad-

szedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, 

którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 01.01.2012 r. 

1. W tym tygodniu przeżywać będziemy 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze 

święte w naszym kościele sprawowane będą według porządku niedzielnego. W czasie każdej 

Mszy Świętej pobłogosławimy kadzidło i kredę, w które można się będzie zaopatrzyć przy 

wejściu do kościoła. Tego dnia zbierane będą również datki do puszki na potrzeby misji. 

2. Wizyta duszpasterska zwana kolędą rozpocznie się w naszej parafii 2 stycznia 2011 r. Kolę-

da od poniedziałku do piątku rozpoczynać się będzie o godz. 1600, a w sobotę o godz. 1500. 

Dzień prędzej kolędę zapowiadać będą ministranci. Terminarz kolędy dostępny jest w biulety-

nie parafialnym „Okno” i na parafialnej stronie internetowej. Zadbajmy o chrześcijański wy-

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

Porządek kolędy w tygodniu od 2 do 7 stycznia 2011 r.: 

 ul. Chorzowska + Kluka szeregowce i Chłodna + ul. Malwowa   – 2 stycznia 
(poniedziałek) 

 ul. Niebiańska + ul. Chmurna   – 3 stycznia (wtorek) 

 ul. Obłoków nr 1-4, 6, 8, 36,38,40, 43, 45, 47   – 4 stycznia (środa) 

 ul. Obłoków nr 7 – 33 i 10 – 32, 49 - 59, 65   – 5 stycznia (czwartek) 

 ul. Zawiła + ul. Narożna   – 7 stycznia (sobota) 

3. Przez okres kolędy Msza św. w dzień powszedni będzie odprawiana o godz. 800, a biuro 

parafialne będzie nieczynne. Wszelkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księ-

dza. 

4. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy 

Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, i pierwsza sobota 

miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. W styczniu ze względu na Uroczy-

stość Objawienia Pańskiego w piątek nie będzie odwiedzin chorych w domach, a okazja do 

spowiedzi pierwszopiątkowej będzie podczas każdej Mszy św. 

5. Na placu przy kościele przeprowadzana jest dzisiaj kwesta na obiady dla najuboższych dzie-

ci z naszej parafii. 

6. W niedzielę, 8 stycznia, po Mszy św. o godz. 12.30 wystawione zostaną przez dzieci jaseł-

ka. Zapraszamy. 

7. Za tydzień taca ze Mszy świętych niedzielnych przeznaczona jest na potrzeby inwestycyjne 

parafii. Przed nami w tym roku stoi zadanie zabezpieczenia przed wilgocią ścian naszej świą-

tyni. Po wstępnych rozmowach została już wybrana metoda izolowania ścian i fundamentów 

kościoła. Wstępnie można szacować, że powyższe prace będą nas kosztować ok. 40 tys. zł. 

Również ofiary złożone podczas kolędy po części przeznaczone będą na powyższą inwestycję. 

Za wszelką pomoc i zrozumienie dziękuję. 

8. Wszystkim Drogim Parafianom i Gościom życzę w nowym roku wszelkiej pomyślności: 

zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów i spełnienia wszystkich szlachetnych zamierzeń. Niech 

Bóg Wam w tym – 2012 roku – błogosławi i udziela swej mocy. Szczęść Boże.  

Proboszcz 


