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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 05.01.2014 r.  

8.00  

9.30 Za parafian 

11.00 + Kazimierz Burnejko (30 dni po pogrzebie) 

12.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Liliany  
i rodziny Jaszczuk oraz Bisaga i Wojtanowskich 

19.00 W intencji Natalii o łaski i zdrowie 

Poniedziałek: 06.01.2014 r.  - Uroczystość Objawienia Pańskiego 

8.00 Za parafian 

9.30 + Amelia (4 rocz. śm.) 

11.00 Msza św. dziękczynna w 35 rocz. ślubu Doroty i Pawła z prośbą  
o łaski i błogosławieństwo Boże. 

12.30  

19.00 + Elżbieta, Wacław 

Wtorek: 07.01.2014 r. 

8.00  

Środa: 08.01.2014 r.  

8.00  

Czwartek: 09.01.2014 r. 

8.00  

Piątek: 10.01.2014 r.  

8.00  

Sobota: 11.01.2014 r. 

8.00  

Niedziela: 12.01.2014 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego 

8.00  

9.30  

11.00  

12.30  

19.00 + Wojciech Dziechciarz (15 rocz. śm.); zm. z rodziny. 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 01/2014  

Jasełka, jasełka, jasełka.. 

 Teatr ma swój początek w obrzędzie mszy. U źródeł teatralizacji narodzin Jezusa 
tkwi  ludzka ciekawość. Ewangelie kanoniczne niewiele mówią nam o rodzinie i życiu 
JEZUSA. Już od pierwszych wieków zaczęły powstawać i powstają po dziś dzień teksty 
uzupełniające ewangelie kanoniczne, zwane nieprecyzyjnie apokryfami, tzn. „tekst spoza 
kanonu” lub „tekst fałszywy”. Nasze Jasełka są takim apokryfem. Cel powstania był róż-
ny, ewangelizacyjny, edukacyjny. Współcześnie oglądamy filmy fabularne  opisujące 
życie Jezusa. W 11 i 12 wieku, od rozdania na głosy fragmentów ewangelii zaczyna się 
historia teatru średniowiecznego, najpierw we mszy Wielkanocnej. Quorem quaeritis in 
sepulchro,o Christicolae? „Kogo szukacie w grobie, o chrześcijanki - pyta jeden  
z aniołów. Jesum Nazarenum erucifixum,o,coelicolae. Jezusa Nazareńskiego ukrzy-
żowanego, o niebianie - odpowiadają kobiety, na co natychmiast otrzymują odpowiedź. 
Non est hic:surrexit sicut praedixerat. Ite,nuntiate quia surrexit de sepulchro. „Nie masz 
go tu. Zmartwychwstał, jak przepowiedział. Idźcie, obwieśćcie, że powstał z grobu.” 

W symbolicznej naturze obrzędu mszy, dzięki pragnieniu duchowieństwa, by 
fragmenty życia Chrystusa przedstawić wiernym w sposób jak najbardziej realistyczny, 
po raz drugi w Europie rozpoczyna się historia dramatu i teatru.  O teatrze antycznym, 
sprzed sześciu wieków już nikt nie pamięta. Widowiska z obrzędu, przechodzą do man-
sjonów (kaplic) kościoła. Na wzór Grobu Pańskiego franciszkanie budują Grotę Narodze-
nia i Stajenkę Betlejemską. Tekst ewangelii św. Łukasza rozwija się w bogaty scenariusz 
z Pastuszkami, Aniołami, Herodem i Mędrcami. W miarę jak elementy świeckie wkra-
czają do scenariusza, widowisko zostaje przeniesione na dziedziniec kościelny, następnie 
na rynek miejski.  

W 1904 roku powstał najpiękniejszy tekst jasełek „Betlejem Polskie” Lucjana 
Rydla. Tradycja polska nakazuje, by nowina o Narodzeniu była przyniesiona przez Anio-
ła Pastuszkom, którzy mają swojskie imiona, Bartek, Waluś, Antoś, a Kuba zawsze musi 
być pijany. Jezus rodzi się nie w Grocie Betlejemskiej, a w szopie góralskiej. Fantazja 
autorów scenariuszy poszła tak daleko, że król Herod to Cysorz ubrany po austriacku. 
Śmieć i Diabeł przypominają strojami przeklętych urzędników carskich, czy nielubia-
nych polityków, a Herodiada zna przyszłe losy Jezusa. Do Szopki z darami najpierw 
wkraczają pastuszkowie, po czym królowie Mieszko, Chrobry, Kazimierz Wielki lub  
zestaw z Jagiełłą, Janem Kazimierzem, Janem Sobieskim. Za królami postępują postaci 
mniej lub bardziej historyczne, przekupka krakowska, gospodyni z gospodarzem, po-
wstańcy w kolejności Barscy, Listopadowi, Styczniowi. Inscenizację porydlowska  
z dwudziestolecia miedzywojennego, zamykało Orlątko lwowskie a szczecińską z roku 
1980 Stoczniowiec, w stanie wojennym wykreślony przez autocenzurę. W 2006 roku w 
Heidelbergu- Zigelchausen, Pasterkę dziecięcą rozpoczęło wkroczenia orszaku pastusz-
ków (chłopcy i dziewczęta pierwszokomunijni) do których od ołtarza głównego przybie-
gły aniołki, po czym śpiewając i recytując, zaprowadziły do Matki Boskiej, Józefa i 
Dzieciątka przy ołtarzu. Po inscenizacji kontynuowano mszę, już od Ofiarowania.  

autor: Sylwester Woroniecki, Szczecin Osów 
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Liturgia słowa – 05.01.2014 r.  

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 dum-
nie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie 
stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu 
obejmij dziedzictwo! Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nig-
dy istnieć nie przestanę. W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam peł-
nić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście 
umiłowanym 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 na-
szego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem ducho-
wym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez 
założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miło-
ści przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, 
według 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 miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, 
wspominając was w moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głęb-
szym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wie-
dzieli, 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 
człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadec-
two, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był 
on światłością, 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. Przy-
szło 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 naro-
dzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan 
daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedzia-
łem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy 
Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest  
w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 05.01.2014 r. 

1. Jutro, 6 stycznia, przeżywać będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze 

święte w naszym kościele sprawowane będą według porządku niedzielnego. W szcze-

gólny sposób zapraszamy na Msze św. o godz. 1230 podczas której zostaną przedsta-

wione Jasełka w wykonaniu młodzieży i dzieci z naszej parafii. 

2. 07 stycznia zaczynamy 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 rodzi-

ny. 

3. Porządek kolędy w tygodniu od 7 do 11 stycznia 2014 r.: 07 stycznia (wtorek):  

ul. Kwiatów Polskich; 08 stycznia (środa): ul. Macierzanki; 09 stycznia (czwartek): 

ul. Moczarowa; Zawiła; 10 stycznia (piątek): ul. Urocza; 11 stycznia (sobota):  

ul. Chorzowska; ul. Narożna. 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 piątko-

wy wieczór i inne nabożeństwa liturgiczne na ten czas będą 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; zbiórka ministrantów w sobotę 11 stycznia, o godz. 1030 w domu parafial-

nym; koło plastyczne w sobotę 11 stycznia , o godz. 1100 w domu parafialnym. 

6. Dzisiejszej niedzieli po Mszach św. zbierane są datki na obiady dla dzieci i młodzie-

ży z naszej parafii oraz na rzecz misji i misjonarzy. 

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

stycyjne parafii – przygotowanie kościoła do konsekracji, podkreślenie wewnątrz ko-

ścioła neogotyckiego charakteru budowli i zamontowanie instalacji grzewczej. Rów-

nież ofiary złożone podczas kolędy po części przeznaczone będą na powyższą inwe-

stycję. Istnieje również możliwość ofiarowania darowizny na cele kultu religijnego. 

Więcej informacji na ten temat znajdziemy na parafialnej stronie internetowej i na 

ulotkach, które podczas kolędy m.in. rozdawać będą księża. Za wszelką dotychczaso-

wą pomoc i zrozumienie dziękuję. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


