
4  

 
INTENCJE MSZALNE - II niedziela Adwentu 

Niedziela: 04.12.2011 r. 

8.00 + Michał Bachmatiuk 

9.30 + Genowefa, Władysław Rachuba; Barbara, Piotr Korończak 

11.00 + Janina Pajdak, zm. z rodz. Pajdaków 

12.30 W intencji wnuczki Izabeli Francis, która przystępuje do I Komu-
nii Świętej w Zambii - o dary Ducha Świętego, błogosławieństwo 

Boże oraz szczęśliwy powrót do domu 

19.00 + Stefania 

Poniedziałek: 05.12.2011 r. 

18.00 + Joanna, Halina, Remi, Leonard 

Wtorek: 06.12.2011 r. 

06.30 za parafian 

18.00 O dobre przygotowanie się parafian do Świąt Bożego Narodzenia - 

II Róża Żywego Różańca 

Środa: 07.12.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 08.12.2011 r. 

06.30  

18.00 O powołania kapłańskie i zakonne w naszej parafii - III Róża Ży-

wego Różańca 

Piątek: 09.12.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 W intencji Kościoła za wschodnią granicą Polski. 

Sobota: 10.12.2011 r. 

18.00  

Niedziela: 11.12.2011 r. 

8.00 + Marek Żakowiak (1 rocz. śm.) 

9.30 + Adolf, Błażej, Franciszka, Marianna 

11.00 O błogosławieństwo Boże dla Krzysztofa z okazji 25 rocznicy uro-
dzin 

12.30 + Eleonora Bachmatiuk 

19.00 + Tadeusz Sumisławski (17 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Konsekracje, poświęcenia i błogosławieństwa 

 Sobór Watykański II (1962 - 1965) postanowił dokonać odnowy sakramentaliów  
i zlecił, aby udział wiernych w ich sprawowaniu był świadomy i czynny, a także zlecił usunię-
cie wszystkiego, co w ciągu wieków mogło zaciemniać naturę i cel sakramentaliów. Sakra-
mentalia są świętymi znakami, które na wzór sakramentów (7) udzielają duchowych dóbr, 

dzięki wstawiennictwu Kościoła (por. kan. 1166 KPK; KL nr 60). Przygotowują one do wła-
ściwego przyjęcia skutków sakramentów oraz uświęcają różne okoliczności życia. Bardzo 
często godziwe użycie rzeczy materialnych może zmierzać do uświęcenia człowieka i uwiel-
bienia Boga. Sakramentalia ze względu na skutek dzielą się na: konsekracje consecrationes, 
poświęcenia dedicationes i błogosławieństwa benedictiones. Błogosławieństwa mogą być 
konstytutywne constitutivae (ustanawiające) lub inwokatywne invocativae (wypraszające). 
Sakramentalia mogą być rzeczami (np. medaliki, różańce, modlitewniki) lub czynnościami 
(np. pogrzeb, wizyta duszpasterska, wypominki). Konsekracja to trwałe przeznaczenie Bogu 
osób (np. konsekracja biskupa). Choć prawodawca mówi też o konsekracji oleju krzyżma 

(kan. 880 § 2 KPK). Poświęcenie to akt religijny wywołujący trwałe skutki w jakiejś rzeczy, 
dzięki czemu rzecz staje się świętą (np. stały ołtarz). Poświęcenie dokonuje się przez modlitwę 
i namaszczenie olejem św. Błogosławieństwa są ustanawiające i wypraszające jakieś dobra 
duchowe. Rzeczy stają się sakramentaliami stałymi przez poświęcenie lub benedykcję konsty-
tutywną (np. ołtarz, obraz, woda święcona). Natomiast czynności (np. błogosławieństwo, po-
kropienie wodą święconą, namaszczenie, włożenie rąk) stają się sakramentaliami przejściowy-
mi przez benedykcję inwokatywną. Benedykcje inwokatywne nie zmieniają stanu i przezna-
czenia danej rzeczy (np. błogosławieństwo pojazdu), nie zabrania jego sprzedaży, ale wypra-

sza dobro duchowe (bezpieczeństwo) dla kierowcy, pasażerów i użytkowników ruchu drogo-
wego. Szczególnym rodzajem sakramentaliów są egzorcyzmy. Sakramentalia w odróżnieniu 
od sakramentów są znakami modlitwy Kościoła i działają ex opere operantis Ecclesiae. Usta-
nawianie, autentyczne tłumaczenie, znoszenie i zmiana sakramentaliów jest zastrzeżone Stoli-
cy Apostolskiej, co należy tłumaczyć tym, że nie są to tylko akty prywatnej pobożności, ale są 
to czynności liturgiczne. Prawo przewiduje możliwość adaptacji obrzędu do miejscowych 
warunków, zwyczajów, czy potrzeb. Adaptacje mogą dotyczyć tekstów, gestów, a nawet 
struktury obrzędu. Zawsze należy unikać nadużyć i wypaczeń, które zacierają czytelność świę-

tych znaków. Należy też przestrzegać przepisy liturgiczne zatwierdzone przez władzą kościel-
ną, (por. kan. 1167 KPK). Rzeczy święte, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo zosta-
ły przeznaczone do kultu Bożego, należy otaczać czcią i nie wolno używać ich do celów świec-
kich lub niewłaściwych, chociażby stanowiły własność prywatną, (kan. 1171 KPK). Za zbez-
czeszczenie rzeczy świętych prawo przewiduje karę (por. kan. 1376 KPK). Natomiast rzecz 

pobłogosławiona możne być w godny sposób zniszczona np. przez spalenie. 

/opr. ks. dr Zbigniew Jaworski/ 

Numer: 14/2011  
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Liturgia słowa  - II niedziela Adwentu 

 

I czytanie (Iz 40,1-5.9-11) Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg. Prze-

mawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, 

że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób 

za wszystkie swe grzechy, Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, 

wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie 

doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a stro-

me zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało 
zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko do-

brej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeru-

zalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg! Oto Pan 

Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie  

i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją 

swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.  

II czytanie (2 P 3,8-14) Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że je-

den dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan  

z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest 

cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich 

doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo 

ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną 
znalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście 

być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przy-

śpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, 

a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nie-

ba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, 

oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w pokoju. 

Ewangelia  (Mk 1,1-8) Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak 

jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on 

przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu 

prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na 

odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy miesz-

kańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy 

tym/ swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bio-
der, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy 

ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sanda-

łów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 04.12.2011 r. 

 

1. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami zapraszamy na roraty we wtorek  
o godz. 630  W czwartek ze względu na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP rorat nie ma. Po wspólnej modlitwie rodzice dzieci pierwszokomunij-
nych zapraszają wszystkich na wspólne śniadanie do domu parafialnego.  

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Dzieci przygotowujące się do 
I Komunii św. – 5 grudnia (poniedziałek), godz. 1830; III klasa gimnazjum – 
8 grudnia (czwartek), godz. 1830. 

3. Zmiana tajemnic Różańca Świętego dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 930. 

4. Dzisiejszej niedzieli po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła będzie 
zbierana puszka na pomoc Kościołowi za wschodnią granicą Polski i będzie 
można też złożyć datek na zakup obiadów dla potrzebujących dzieci i mło-
dzieży z naszej parafii. 

5. Parafialny Caritas rozpoczął akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Nabywając 
świece na stół wigilijny wspieramy najbardziej potrzebujących. Także dzieci 
z parafialnego koła plastycznego prowadzą świąteczny kiermasz z ręcznie 
robionymi dekoracjami świątecznymi.  

6. W niedzielę 11 i 18 grudnia w kościele podczas Mszy świętych wystawio-
ny będzie przez Caritas kosz na dary, z których zostaną zrobione paczki świą-
teczne dla ubogich z naszej parafii. Prosimy o otwartość serca i na miarę 
możliwości wsparcie, poprzez ofiarowanie produktów spożywczych, chemii 
domowej, słodyczy czy zabawek, dla najuboższych wśród nas. 

7. Opłatki na stół wigilijny można nabyć po każdej Mszy świętej niedzielnej  
i w tygodniu w domu parafialnym. 

8. Za tydzień taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwesty-
cje parafialne. Obecnie jesteśmy na etapie prowadzenia rozmów i wybierania 
najlepszej metody osuszania i zabezpieczenia murów kościoła przed wilgo-
cią. Pierwsze planowane place ruszą najszybciej na wiosnę. Pragnę również 
podziękować ofiarodawcy za zakupienie do kościoła 6 mosiężnych lichtarzy 
ołtarzowych wraz z świecami. Dziękuję wszystkim za wsparcie modlitewne  
i finansowe. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielne-
go” i biuletynu parafialnego „Okno”, w którym znajdziemy artykuł Konse-
kracje, poświęcenia i błogosławieństwa. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego 
i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


