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INTENCJE MSZALNE - III niedziela Adwentu 

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.) 

Poniedziałek: 12.12.2011 r. 

18.00 za parafian 

Wtorek: 13.12.2011 r. 

06.30  

18.00  

Środa: 14.12.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 15.12.2011 r. 

06.30  

18.00  

Piątek: 16.12.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 17.12.2011 r. 

18.00  

Niedziela: 18.12.2011 r. 

8.00  

9.30  

11.00 + Władysław Lizakowski (16 rocz. śm.)  

12.30  

19.00 + Alicja Adamska (4 rocz. śm.)  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Kalendarium na okres Świąt Bożego Narodzenia 2011 r. 

11.12.2011 r.  ( III niedziela adwentu) – zbiórka darów do kosza dla ubogich 

13.12 (wtorek), godz. 06.30 – roraty 

14.12 (środa), godz. 19.00 – opłatek organizowany przez Radę Osiedla (dom para-
fialny) 

15.12 (czwartek), godz. 06.30 - roraty 

17.12 (sobota), godz. 17.00 – opłatek Ministrantów i Kandydatów na ministrantów 
wraz z Rodzinami. (dom parafialny) 

18.12 (IV niedziela adwentu) - zbiórka darów do kosza dla ubogich 

19.12 (poniedziałek), godz. 18.30 - opłatek Dzieci przygotowujących się do I Komu-
nii św. (dom parafialny) 

20.12 (wtorek), godz. 06.30 - roraty 

20.12 (wtorek), godz. 19.00 – opłatek Rad Parafialnych (dom parafialny) 

21.12 (środa), godz. 16.00 – 18.00 wydawanie paczek dla ubogich przez Caritas 
(dom parafialny) 

22.12 (czwartek), godz. 06.30 – zakończenie rorat 

23.12 (piątek), godz. 9.00 – odwiedziny Chorych w domach z posługą sakramentalną 

24.12 (sobota -Wigilia), godz. 22.00 i 24.00 – Msza święta  

25.12 (niedziela - I dzień świąt) - Msze św. jak w niedzielę 

26.12 (poniedziałek – II drugi dzień świąt) – Msza św. jak w niedzielę bez Mszy św. 
o godz. 12.30 

28.12 (środa), godz. 19.00 opłatek Grup Parafialnych (dom parafialny) 

30.12 (piątek - święto Świętej Rodziny), godz. 18.00 Msza święta. 

31.12 (sobota) godz. 18.00 – Msza św. na zakończenie roku kalendarzowego 

01.01.2012 (niedziela - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi) – Msza św. 
jak w niedzielę 

02.01 (poniedziałek) – rozpoczęcie kolędy duszpasterskiej 

06.01  (piątek- Uroczystość Objawienia Pańskiego) – Msze św. jak w niedzielę. 

Numer: 15/2011  
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Liturgia słowa  - III niedziela Adwentu 

 

I czytanie (Iz 61,1-2a.10-11) Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie nama-

ścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc 
złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby 

obwieszczać rok łaski Pańskiej. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja 

raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie 

płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubie-
nicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród 

rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i 

chwalba wobec wszystkich narodów.  

II czytanie (1 Tes 5,16-24) Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W 
każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chry-

stusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszyst-

ko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma 

choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby niena-
ruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana 

naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego 

dokona.  

Ewangelia  (J 1,6-8.19-28) Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan 
mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, 

by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, 

aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali 
do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on 

wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali 

go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś pro-

rokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać 
odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: 

Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział pro-

rok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, 
mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani 

Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród 

was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie 

jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po 

drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 11.12.2011 r. 

1. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami zapraszamy na roraty we wtorek  

i czwartek o godz. 630 Po wspólnej modlitwie rodzice dzieci pierwszokomu-

nijnych zapraszają wszystkich na wspólne śniadanie do domu parafialnego.  

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: I klasa gimnazjum - 13 grud-

nia (wtorek), godz. 1900; II klasa gimnazjum - 12 grudnia (poniedziałek), 

godz. 1800 - I grupa, godz. 1845 - II grupa. 

3. Ministrantów, kandydatów na ministrantów wraz z rodzicami zapraszamy 

na opłatek do domu parafialnego w sobotę 17 grudnia o godz. 1700. Opłatek 

organizowany przez Radę Osiedla odbędzie się w środę, 14 grudnia o godz. 

1900. 

4. Parafialny Caritas kontynuuje akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Nabywając 

świece oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej potrzebujących. Dzi-

siejszej niedzieli i w następną niedzielę oraz przez cały tydzień podczas Mszy 
św. wieczornych wystawiony będzie przez Caritas kosz na dary, z których 

zostaną zrobione paczki świąteczne dla ubogich z naszej parafii. Prosimy o 

otwartość serca i na miarę możliwości wsparcie, poprzez ofiarowanie pro-

duktów spożywczych, chemii domowej, słodyczy czy zabawek. 

5. Opłatki na stół wigilijny można nabyć po każdej Mszy świętej niedzielnej  

i w tygodniu w domu parafialnym. 

6. Taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwestycje parafial-

ne. Dziękuję wszystkim za wsparcie modlitewne i finansowe. 

7. Zachęcamy do korzystania z daru Mszy świętej, której nieskończona war-

tość wypływa z zasług Chrystusa. Z końcem roku dziękujmy Bogu za wszel-
kie dobra jakie były udziałem naszym i naszych rodzin. Prośmy Jezusa Chry-

stusa o  błogosławieństwo w nowym roku. 

8. Polecamy prasę katolicką: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i biuletyn para-
fialny „Okno”, w którym znajdziemy Kalendarium na okres Świąt Bożego 

Narodzenia. 

9. W tym tygodniu wspólnota parafialna pożegnała śp. Henryka Płodzień. 

Niech spoczywa w pokoju wiecznym. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 

 


