Numer: 17/2011

INTENCJE MSZALNE - Oktawa Narodzenia Pańskiego
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 za parafian
Poniedziałek: 26.12.2011 r. -Święto Świętego Szczepana
8.00
9.30 + Jadwiga (13 rocz. śm.), Stanisław, Ryszard
11.00 + Szczepan, Józefa, Jan, Elżbieta
19.00
Wtorek: 27.12.2011 r.— Święto Świętego Jana Apostoła
18.00
Środa: 28.12.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 29.12.2011 r.
18.00 + Stanisław Kużawiński (8 rocz. śm.)
Piątek: 30.12.2011 r. - Święto Świętej Rodziny
18.00
Sobota: 31.12.2011 r.
18.00
Niedziela: 01.01.2012 r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
8.00
9.30
11.00

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
Droga Rodzino Parafialna !
Tajemnica Bożego Narodzenia polega na
tym, że druga Osoba Trójcy Świętej stała się
człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za
grzechy jego potomków. Nie przestając być
Bogiem, Syn Boży stał się człowiekiem. Jako
Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny
i wszechmocny. Jako człowiek jest ograniczony
czasem, przestrzenią i mocą. Jako Bóg jest Panem śmierci. Jako człowiek jest jej poddany.
Przez unię osobową Syn Boży połączył w sobie dwie natury: Boską i ludzką,
tak że zachowały one swoją odrębność w swojej Osobie Bożej. W swojej naturze
Bożej Syn Boży, Słowo odwieczne, nie miał nigdy początku, jest wieczny. W naturze swojej ludzkiej, którą przyjął z dziewiczego ciała Maryi, rozpoczął istnienie
w pierwszym roku naszej ery i otrzymał imię Jezusa Chrystusa.
Niech Narodzenie Syna Bożego wyzwoli nas z tego, co nas dzieli, umocni
nas, byśmy trwali w komunii z Bogiem i jedności z naszymi braćmi oraz byli świadkami Jego miłości.
Drodzy Parafianie, życzę Wam i Waszym Rodzinom błogosławionych świąt
Bożego Narodzenia oraz pełnego Bożej Mocy Nowego Roku 2012!

12.30
19.00 + Anastazja, Józef Sieleccy

www.bolesna.szczecin.pl
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Boże Narodzenie 2011 r.
Ks. Robert Masalski, proboszcz
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Liturgia słowa - Uroczystość Bożego Narodzenia
I czytanie (Iz 52,7-10) O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej
nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który
mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos,
razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon.
Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył
swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich
narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

Ogłoszenia duszpasterskie - 25.12.2011 r.

1. Msze święte w Oktawie Uroczystości Narodzenia Pańskiego:


25 grudnia (niedziela) – Narodzenie Pańskie – porządek niedzielny;



26 grudnia (poniedziałek) – porządek niedzielny, bez Mszy św. o godz. 12 30.



27 grudnia (wtorek) – Święto Świętego Jana Apostoła – godz. 1800



28 grudnia (środa) – Święto Świętych Młodziankow – godz. 1800



30 grudnia (piątek) – Święto Świętej Rodziny – godz. 1800

II czytanie (Hbr 1,1-6) Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do
ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł
po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile
odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem,
a On będzie Mi Synem. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!



1 stycznia (niedziela) – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – porządek niedzielny.

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 świadectwo, 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. Przyszło 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 narodzili. 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 powiedziałem: 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.

5. Z końcem roku dziękujmy Bogu, poprzez ofiarę Mszy świętej, za wszelkie dobra,
jakie były udziałem naszym i naszych rodzin. W czasie Mszy świętej, tworząc
wspólnotę modlących się naśladowców Chrystusa prośmy Boga o błogosławieństwo
w naszym osobistym i rodzinnym życiu w nowym roku.
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2. Spotkania w domu parafialnym: Opłatek grup duszpasterskich (Żywy Różaniec,
Caritas, Grupa dbająca o czystość kościoła, Akcja Katolicka) – 28 grudnia (środa),
godz. 1900; Zbiórka ministrantów i kandydatów 28 grudnia (środa), godz. 10 00.
3. Zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 1 stycznia 2012 r. po Mszy św.
o godz. 930. Tego dnia po Mszach św. zbierane będą datki na obiady dla dzieci i młodzieży z naszej parafii.
4. Wizyta duszpasterska zwana kolędą rozpocznie się w naszej parafii 2 stycznia
2012 r.

6. Dziękuję serdecznie wszystkim parafianom za wszelką okazaną pomoc w czasie
okresu Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia, a także za każdą ofiarę przeznaczoną na
potrzeby parafii. Rodzicom dzieci przystępujących się do I Komunii Świętej za przygotowywanie śniadania dla dzieci po roratach. Dziękuję za pomoc w przystrojeniu
kościoła do świat, za posprzątanie świątyni, za dostarczenie choinek. Paniom z Caritasu za zaangażowanie się w przedświąteczną działalność charytatywną. Słowa podziękowania kieruję również do Księży za zaangażowanie się w okresie Adwentu i
Bożego Narodzenia w życie duszpasterskie parafii, a także Panu organiście Piotrowi.
7. W tym tygodniu wspólnota parafialna pożegnała śp. Edmunda Woźniaka. Niech
spoczywa w pokoju wiecznym.
8. Drodzy Parafianie, niech Narodzenie Syna Bożego wyzwoli nas z tego, co nas
dzieli, umocni nas, byśmy trwali w komunii z Bogiem i jedności z naszymi braćmi
oraz byli świadkami Jego miłości. Życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
Proboszcz
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