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 INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 06.12.2015 r.   

8.00 Za parafian 

9.30 + Aleksander (30 rocz. śm.) 

11.00 + Bolesław (33 rocz. śm.) 

12.30 + Kazimiera ( 16 rocz. śm.) 

19.00 Z okazji 90 rocz. urodzin Zofii z podziękowaniem za Jej obecność  
w życiu dzieci, wnuków i prawnuków z prośbą o zdrowie i  błogosła-
wieństwo na dalsze lata życia. 

Poniedziałek: 07.12.2015 r. -  Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż 
niestrudzenie nam przebacza - I Róża Żywego Różańca. 

Wtorek: 08.12.2015 r.  

6.30  

18.00 Aby rodziny, w szczególny sposób te, które cierpią, znajdowały w  
narodzinach Jezusa znak niezawodnej nadziei - II Róża Żywego Ró-
żańca 

Środa: 09.12.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00 + Jolanta Sitarz (30 dni po pogrzebie) 

Czwartek: 10.12.2015 r. 

6.30 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty para-
fialnej - III Róża Żywego Różańca. 

Piątek: 11.12.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Konstanty (1 rocz. śm.); Tadeusz (21 rocz. śm.) 

Sobota: 12.12.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Eleonora, Bronisława 

Niedziela: 13.12.2015 r.  

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowa-

dzonych. 

9.30  

11.00  

12.30  

19.00  

  

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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 Numer: 36/2015  

Pielgrzymka do Ziemi Świętej „Od Nazaretu do Jerozolimy”. 

Termin: 20-27 październik 2016 r. 

Cena 550 USD + 1900 PLN 

 

1 DZIEŃ: SZCZECIN - WARSZAWA – TEL-AWIW. Przelot z Warszawy do Tel-Awiwu.  

2 DZIEŃ:  TEL-AWIW - GALILEA. Przejazd autokarem do hotelu. Nazaret – Bazylika 

Zwiastowania i miejsce życia św. Rodziny. Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego cudu 

Chrystusa. Góra Tabor – miejsce Przemienienia Pańskiego. 

3 DZIEŃ: GALILEA – BETLEJEM. Góra Błogosławieństw. Kafarnaum – dom św. Piotra 

i synagoga. Tabgha – kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb, kościół Prymatu św. Piotra. Rejs 

statkiem po Jeziorze Galilejskim. Przejazd do Betlejem. 

4 DZIEŃ: BETLEJEM. Bazylika i Grota Narodzenia, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Pole 

Booza (groby Pasterzy). Sanktuarium bł. Miriam Baouardy w klasztorze karmelitańskim. 

5 DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM. Getsemani – Bazylika Agonii 

i Bazylika Wniebowzięcia NMP. Sanktuaria na Górze Oliwnej: kaplica Wniebowstąpienia, 

kościoły Pater Noster i Dominus Flevit. Syjon Chrześcijański: kościół św. Piotra In Gallicantu, 

Bazylika Zaśnięcia NMP. Wieczernik– miejsce ustanowienia kilku sakramentów. 

6 DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM. Kościół św. Anny – tradycyjne 

miejsce narodzenia Maryi, obok sadzawka Betesda. Cardo – ulica z czasów rzymskich. Ściana 

Płaczu – święte miejsce judaizmu. Droga Krzyżowa (Via Dolorosa) i Bazylika Grobu Pańskie-

go. Ain Karem („źródło winnic”) – miejsce nawiedzenia św. Elżbiety i narodzin św. Jana 

Chrzciciela. Yad Vashem – pomnik ofiar Holocaustu. 

7 DZIEŃ: JUDEA. Betania – sanktuarium Marii, Marty i Łazarza. Przejazd przez Pustynię 

Judzką. Jerycho – najstarsze miasto Palestyny. Miejsca Chrztu Pańskiego nad rzeką Jordan. 

Wypoczynek nad Morzem Martwym. 

8 DZIEŃ: TEL-AWIW – WARSZAWA - SZCZECIN. Przelot do Warszawy. 

ZAPEWNIAMY: przeloty samolotem, przejazdy klimatyzowanym autokarem, wyżywienie 

pełne (3 posiłki), noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami), opłaty za wstęp 

do zwiedzanych obiektów, opłaty za świadczenia zwyczajowe, ubezpieczenie, opiekę księdza 

przewodnika oraz pilota pielgrzymkowego, Msze św. Dojazd na lotnisko w Warszawie nie 

został wliczony w koszta. Istnieje możliwość wspólnego transportu.  

 

Pielgrzymka organizowana jest za pośrednictwem  

Pallotyńskiego Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego „Peregrinus” z Warszawa. 

 

Jako dowód tożsamości obowiązkowy jest paszport. 
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Liturgia słowa - II Niedziela Adwentu 

I 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 wspaniałość 

twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u Boga na wieki będzie 

nazwane: Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności! Podnieś się, Jeruza-

lem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na Wschód, zobacz twe dzieci, zgro-

madzone 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 Izra-

ela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały  

z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.  

II czytanie (Flp 1,4-6.8-11) Zawsze w każdej modlitwie, 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 Chry-

stusa 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 Jor-

danem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napi-

sane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygo-

tujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie 

wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną pro-

stymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 06.12.2015 r. 

1. Zapraszamy, a w szczególności dzieci i młodzież wraz z rodzicami na Roraty we wto-
rek 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 w czwartek są roraty o 630 nie będzie Mszy św. o godz. 1800. Msze św. w inne 
dni tygodnia są bez zmian. 

2. We wtorek obchodzić będziemy w Kościele Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800. 

3. Za tydzień, w niedzielę 13 grudnia rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje adwento-
we, które poprowadzi ks. Robert Kaszak. Nauki będą głoszone podczas wszystkich Mszy 
świętych niedzielnych, a od poniedziałku do środy o godz. 1800. Polecamy modlitwie ten 
szczególny czas w naszym życiu religijnym. 

4. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca Pio  
w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną;  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w środę przed Mszą św. wieczorną;  adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona 
Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Bole-
ści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; możliwość spowiedzi  
w tygodniu pół godziny przed Mszą św. 

5. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Różańca, dzisiaj 
po Mszy św. o godz. 930; dzieci pierwszokomunijne spotkanie 7 grudnia – odwołane;  
III rok przygotowania do bierzmowania, poniedziałek 07 grudnia, godz. 1830; Parafialne 
Koło Radia Maryja, czwartek 10 grudnia po Mszy św.; zbiórka ministrantów, sobota 12 
grudnia, godz. 1030; koło plastyczne, sobota 12 grudnia, godz. 1100; 

6. Opłatki można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu i w tygodniu po 
Mszach św. oraz w kancelarii parafialnej  w godzinach otwarcia. 

7. Poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbę-
dzie się za tydzień na Mszy św. o godz. 1230. 

8. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa 
Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny, nas sa-
mych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecz-
nego. 

9. Parafialny Zespół Caritas rozpoczął akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Nabywając świece 
na stół wigilijny wspieramy najbardziej potrzebujących. Za tydzień zostanie wystawiony 
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 produk-
tów spożywczych, proszków do prania, czy słodyczy dla najuboższych wśród nas 

10. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki na obiady dla najbardziej potrzebującej mło-
dzieży i dzieci z naszej parafii. Za tydzień w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana pod-
czas Mszy św. przeznaczona będą na inwestycję parafialne. Cały czas można pomóc para-
fii finansowo przez przekazanie darowizny na cele kultu religijnego. Więcej informacji na 
ten temat na parafialnej stronie internetowej. Za pomoc i wsparcie finansowe Bóg zapłać. 

11. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia jedną z propozycji pielgrzymowania jest organi-
zowana w dniach od 20 do 27 października 2016 r. jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi 
Świętej. Koszt pielgrzymki to 550 USD i 1900 PLN. Program pielgrzymki wraz z pozo-
stałymi informacjami zamieszczony jest na parafialnej stronie internetowej i w obecnym 
numerze biuletynu parafialnego „Okno”. Zapisy w zakrystii po Mszy św. 

12. Polecamy prasę katolicką: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”  
i biuletyn parafialny „Okno”. 

13. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


