Numer: 16/2011

INTENCJE MSZALNE - IV niedziela Adwentu
Niedziela: 18.12.2011 r.
8.00 za parafian
9.30 + Stanisław Mientki
11.00 + Władysław Lizakowski (16 rocz. śm.)
12.30 + Mieczysław (40 rocz. śm.); + Apolonia, Józef
19.00 + Alicja Adamska (4 rocz. śm.)
Poniedziałek: 19.12.2011 r.
18.00 + Aleksandra, Ludwik
Wtorek: 20.12.2011 r.
06.30
18.00
Środa: 21.12.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 22.12.2011 r.
06.30 (zakończenie rorat)
18.00
Piątek: 23.12.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 24.12.2011 r.— Wigilia Narodzenia Pańskiego
22.00
24.00 za parafian
Niedziela: 25.12.2011 r. - Uroczystość Narodzenia Pańskiego
8.00
9.30 + z rodz. Kaczmarczyk
11.00 + Helena, Piotr, Józef, Kazimierz, Irena; + z rodz.: Leniartów,
Karwanów, Kołodziejskich.
12.30 + z rodz.: Towarnickich, Rosińskich, Polaniak
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
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Uroczystość Bożego Narodzenia
Wywodzi swój początek z Jerozolimy. Ustalił się zwyczaj, że patriarcha udawał się
z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego ok. 8 km. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą. W Rzymie święto
Bożego Narodzenia dnia 25 grudnia obchodzono od wieku IV. Kronikarz bowiem rzymski, Filokales, w kalendarzu swoim pod rokiem 354 zaznacza: Natus Christus in Betleem Judeæ (Narodził się Chrystus w Betlejem
Judzkim). Z tego także czasu mamy fragment
homilii papieża św. Liberiusza (+ 366) na
Boże Narodzenie. Najdawniejsza wzmianka o tym święcie w Kościele Syryjskim
pochodzi od św. Jana Chryzostoma. W kazaniu swoim z dnia 25 grudnia 380 roku
tenże święty jako młody wówczas kapłan oznajmia wiernym z radością, że po raz
pierwszy będzie w antiocheńskiej katedrze obchodzone to święto. Z tej właśnie uroczystości zachowało się jego kazanie. W tymże wieku IV uroczystość Bożego Narodzenia spotykamy: w Jerozolimie, w Antiochii, w Konstantynopolu, w Rzymie
i w Hiszpanii. Po Mszy świętej, odprawionej w Betlejem o pomocy, powracano do
Jerozolimy i odprawiano drugą Mszę świętą w godzinach rannych w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Wreszcie, aby dać pełny upust radości, odprawiano w godzinach południowych trzecią Mszę świętą w kościele katedralnym. W Rzymie zwyczaj ten znany był już za czasów papieża św. Grzegorza I Wielkiego (+ 604). Odprawiano tam nocą pasterkę przy żłóbku Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większej;
drugą Mszę świętą w godzinach rannych w kościele Zmartwychwstania, gdzie miał
rezydencję swoją przedstawiciel cesarza wschodniego; trzecią zaś koło południa
w bazylice Św. Piotra. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nabożeństwa nocne
należały do stałej praktyki Kościoła. Pamiątką jest dzisiejsza Pasterka. Już pierwsze
słowa irwitatorium wprowadzają nas w nastrój tajemnicy: "Chrystus narodził się
nam. Oddajmy Mu pokłon". Nie mniej radosnym akordem brzmią czytania i responsoria. Kościół wyraża tak wielką radość z narodzenia Pana Jezusa, że przez osiem dni
(oktawa) obchodzi tę uroczystość. To jedna z dwóch istniejących w obecnym kalendarzu liturgicznym oktaw - drugą jest Oktawa Wielkanocy.
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Liturgia słowa - IV niedziela Adwentu
I czytanie (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16) Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu,
a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana:
Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan
powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą.
Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu
słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? A teraz
przemówisz do sługi mojego, Dawida: To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą
wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół.
Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej,
a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem
sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami.
Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie
Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Przede
Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki.
II czytanie (Rz 16,25-27) Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią
i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego
Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze,
Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki
wieków. Amen.
Ewangelia (Łk 1,26-38) W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta
w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała
się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do
Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na
wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to
stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie
i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane
Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna
i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma
nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie
według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

Ogłoszenia duszpasterskie - 18.12.2011 r.
1. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami zapraszamy we wtorek i czwartek o godz. 6 30
już na ostatnie roraty. Po wspólnej modlitwie rodzice dzieci pierwszokomunijnych
zapraszają wszystkich na wspólne śniadanie do domu parafialnego. Pragnę już teraz
podziękować rodzicom za pomoc i zaangażowanie się w życie parafii.
2. Msze święte w Święta Narodzenia Pańskiego: 24 grudnia (sobota) – wigilia Narodzenia Pańskiego – godz. 2200 i 2400; 25 grudnia (niedziela) – Narodzenie Pańskie –
porządek niedzielny; 26 grudnia (poniedziałek) – porządek niedzielny, bez Mszy św.
o godz. 1230.
3. Spotkania opłatkowe w domu parafialnym: Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej - 19 grudnia (poniedziałek), godz. 1830; Członków rady duszpasterskiej,
ekonomicznej i katechetycznej 20 grudnia (wtorek), godz. 1900.
4. Odwiedziny chorych w domach z posługą sakramentalną 23 grudnia, w piątek od
godz. 900.
5. Parafialny Caritas kontynuuje akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Nabywając świece
oraz karty świąteczne, wspieramy najbardziej potrzebujących. Dzisiejszej niedzieli
i podczas Mszy św. wieczornej w poniedziałek i wtorek wystawiony będzie przez
Caritas kosz na dary, z których zostaną zrobione paczki świąteczne dla ubogich
z naszej parafii. Dziękujemy za dotychczasową pomoc i nadal prosimy, na miarę
możliwości o wsparcie, poprzez ofiarowanie produktów spożywczych, chemii domowej, słodyczy czy zabawek. Wydawanie paczek dla bożonarodzeniowych będzie 21
grudnia, w środę od godz. 1600 do 1800 w domu parafialnym.
6. Opłatki na stół wigilijny można nabyć po każdej Mszy świętej niedzielnej i w tygodniu w domu parafialnym.
7. Podczas ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 1935 zł. Dziękuję wszystkim parafianom za wsparcie. W szczególności pragnę podziękować ofiarodawcom za dotacje celowe na ocieplenie dachu domu parafialnego, który został
zabezpieczony przed utratą ciepła w około 80%. Reszta prac zostanie dokończona już
na wiosnę, kiedy warunki atmosferyczne będą bardziej sprzyjające.
8. Wizyta duszpasterska zwana kolędą rozpocznie się w naszej parafii 2 stycznia
2012 r.
9. Zachęcamy do korzystania z daru Mszy świętej, której nieskończona wartość wypływa z zasług Chrystusa. Z końcem roku dziękujmy Bogu za wszelkie dobra, jakie
były udziałem naszym i naszych rodzin. Prośmy Jezusa Chrystusa o błogosławieństwo i opiekę w nowym roku.
10. W tym tygodniu wspólnota parafialna pożegnała śp. Janusza Aleksandra Gądek.
Niech spoczywa w pokoju wiecznym.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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