Intencje mszalne

35/2018

Niedziela - 09.12.2018 r.
8.00

W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich
prowadzonych

9.30

+ Piotr, Stanisław, Salomea Dobiasz; Antonina, Wacław, Stanisław
Dziewulscy

11.00 O Boże błogosławieństwo dla Oskara w 18 rocznicę urodzin
12.30 O Boże błogosławieństwo dla Lilii z okazji 5 rocznicy urodzin
19.00 + Wanda Strzelecka (21 rocz. śm.)
Poniedziałek - 10.12.2018 r.
18.00 + Grażyna Jadwiga Rosińska (30 dni po pogrzebie)
Wtorek - 11.12.2018 r.
6.30

+ rodzice, teściowie, dziadkowie

Środa - 12.12.2018 r.
18.00 + Krystyna Gorzelany (30 dni po pogrzebie)
Czwartek - 13.12.2018 r.
6.30
Piątek - 14.12.2018 r.
18.00 + Marek Matjanowski, + Bożena Matjanowska
Sobota - 15.12.2018 r.
18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Poli z okazji 6 urodzin z
podziękowaniem za wszelkie dobro.
Niedziela - 16.12.2018 r.
8.00

+ Janina Kutałowska

9.30

W intencji Matek w Modlitwie

11.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alicji z okazji urodzin.
12.30 + Tadeusz (24 rocz. śm.), Konstanty (4 rocz. śm.)
19.00 + Ireneusz Irzykowski (60 rocz. śm.)

Symbolika wieńca adwentowego

Wieniec adwentowy wykonuje się w kształcie koła
z gałązek świerku, jodła, czy sosny. Do dekoracji
można użyć szyszek, jesiennych liści, owoców
głogu lub jarzębiny itp. Pośród wieńcowych
gałązek umieszcza się cztery świece
symbolizujące cztery niedziele adwentu. Trzy
świece powinny być koloru fioletowego a jedna,
symbolizująca trzecią niedzielę adwentu - różowa,
co odpowiada barwom liturgicznym tego okresu.
Wieniec mogą też zdobić wstążki różnych
kolorów np. w pierwszą niedzielę wstążki
czerwone, w drugą żółte, w trzecią srebrne,
w czwartą złote. Każdą z poszczególnych świec
zapala się w kolejną niedzielę adwentu. Przypominają one o upływającym czasie do
narodzin Małego Boga i o naszym obowiązku przygotowania się na spotkanie się z Nim.
Pierwsza świeca symbolizuje przebaczenie grzechu nieposłuszeństwa Adamowi i Ewie
przez Boga. Drugą symbolizuje wiarę patriarchów Narodu Wybranego w dar Ziemi
Obiecanej. Trzecia świeca symbolizuje radość króla Dawida świętującego przymierze
z Bogiem. Ostatnia symbolizuje nauczanie proroków zapowiadających przyjście
Mesjasza i Jego Królestwa pokoju i sprawiedliwości. Wieniec adwentowy ma dość
rozbudowaną symbolikę. Jego kolisty kształt oznacza, że Bóg jest wieczny, nie ma
początku ani końca. Wykonany z gałązek drzew iglastych a więc wiecznie zielonych ma
oznaczać życie wieczne jakie daje Chrystus wszystkim w niego wierzącym. Zapalanie
świeczek jest symbolem światłości jaką nazwał się sam Jezus. Wieniec jest także
symbolem rodziny oczekującej i przygotowującej się na godne spotkanie z Jezusem
w Betlejem jak i w dniu jego powtórnego przyjścia na ziemię. Wieniec adwentowy
należy umieścić w domu na honorowym miejscu. Można go postawić na stole bądź
podwiesić pod sufitem. Świece mogą się palić w czasie rodzinnej modlitwy, a także
podczas wspólnych spotkań i posiłków. Przy ich płomyku mogą zasypiać również dzieci.

Czytania na 2 Niedzielę Adwentu
1 czytanie: (Ba 5,1-9) Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a
przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się
płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę
chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość
wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u Boga, na wieki będzie nazwane:
„Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!”. Podnieś się, Jeruzalem! Stań
na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na
słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o
nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg
przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem
postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać
do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana.
Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością
bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie
sprawiedliwością i miłosierdziem.
2 czytanie: (Flp 1,4-6.8-11) Bracia: Zawsze, w każdej modlitwie, z radością
zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu
Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że
Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa
Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami
wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość
wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i
wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu
na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa
Chrystusa ku chwale i czci Boga.
Ewangelia: (Łk 3,1-6) Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara.
Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego
Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za
najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do
Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem
i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w
księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie
drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie
wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się
prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie
Boże”.
www.bolesna.szczecin.pl

Ogłoszenia duszpasterskie - 09.12.2018 r.
1. Zapraszamy, a w szczególności dzieci i młodzież wraz z rodzicami na Roraty we wtorek i czwartek o
godz. 630. Po wspólnej modlitwie rodzice dzieci pierwszokomunijnych zapraszają wszystkich na
wspólne śniadanie do domu parafialnego. W tym tygodniu ze względu, że we wtorek i czwartek są
roraty o 630 nie będzie Mszy św. o godz. 1800. Msze św. w inne dni tygodnia są bez zmian.
2. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek
przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą za przyczyną św.
Jana Pawła II w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona
Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści
Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; możliwość spowiedzi w tygodniu pół
godziny przed Mszą św.
3. W niedzielę 16 grudnia rozpoczniemy rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. Marcin Filipek.
Rekolekcje trwać będą do środy, 19 grudnia. W niedzielę nauki głoszone będą podczas wszystkich
Mszy św., a od poniedziałku do środy zapraszamy do kościoła na godz. 1800.
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: III rok przygotowania do bierzmowania, poniedziałek 10
grudnia o godz. 1830; Matki w Modlitwie, piątek 14 grudnia po Mszy św.; Chór parafialny w piątek 14
grudnia o godz. 2000; kandydaci na ministrantów w sobotę 15 grudnia o godz 1030; Koło plastyczne w
sobotę 15 grudnia o godz. 1100; dzieci, które chciałby grać w jasełkach parafialnych, sobota 15 grudnia
po kole plastycznym (około 1300).
5. Opłatki można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu i w tygodniu po Mszach św. oraz w
kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia.
6. Poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie się dzisiaj
na Mszy św. o godz. 1230.
7. W niedzielę 16 grudnia na Mszy św. o godz. 1230 zostaną przyjęcie do grona służby liturgicznej nowi
ministranci.
8. Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna dzisiaj akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Po Mszach św.
sprawowanych do południa nabyć będzie można świece wigilijne i kartki świąteczne. Ze względu na
małą ilość osób bezpośrednio zaangażowanych w parafialne dzieło Caritas po Mszy św. wieczornej nie
będzie możliwości zakupienia świec wigilijnych. Od dzisiejszej niedzieli w kościele podczas Mszy
świętych wystawiony będzie kosz na dary, z których zostaną zrobione paczki świąteczne dla ubogich z
naszej parafii. Prosimy o otwartość serca i dziękujemy za każdą pomoc.
9. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwestycję
parafialne – m.in. zakup organów kościelnych. Cały czas można pomóc parafii finansowo przez
przekazanie darowizny na cele kultu religijnego. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na
parafialnej stronie internetowej. Dzisiaj po Mszach św. na placu przed kościołem zbierane są również
datki do puszki na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Za pomoc i wsparcie finansowe Bóg zapłać.
10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy periodyk „Niedziela”, „Gość
Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno”, w którym
znajdziemy artykuł dotyczący symbolik wieńca adwentowego.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
Proboszcz

