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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 04.12.2016 r.  

8.00 + Mieczysław Makarewicz (int. Od Marii i Stanisława z rodz.) 

9.30 + Tadeusz Tutkaj (30 dni po pogrzebie) 

11.00 + Helena (13 rocz. śm.), Piotr, Józef z rodz. Leniart 

12.30 + Janina Pajdak (20 rocz. śm.) 

19.00 + Stefan, Andrzej; +Julia, Michał Drewicz 

Poniedziałek: 05.12.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 + Pelagia, Zygmunt Radziwilscy; Anna Lackowska; Henryk  
Melzacki 

Wtorek: 06.12.2016 r. 

6.30 + Marianna, Franciszek 

Środa: 07.12.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 + Bogusław Bańkowski 

Czwartek: 08.12.2016 r.  

6.30 Za dusze w  czyśćcu cierpiące 

Piątek: 09.12.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Mieczysław Makarewicz 

Sobota: 10.12.2016 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii 

Niedziela: 11.12.2016 r. - Rekolekcje Adwentowe 

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

9.30 W intencji Matek w Modlitwie 

11.00 Msza św. dziękczynna z okazji 30 rocznicy urodzin Krzysztofa  
z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia. 

12.30 + Ks. Wojciech Manelski 

19.00 + Michał (44 rocz. śm.), Zofia (21 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 

Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 36/2016  

Rekolekcje adwentowe  11-14.12.2016 r. 

"BĄDŹ DOBREJ MYŚLI, 

WOŁA CIĘ .." 

Niedziela, 11 grudnia - Gdzie jesteś? 

Msze św. z nauką rekolekcyjną według porządku niedzielnego. Możli-

wość spowiedzi św. podczas Mszy św. 
 

Poniedziałek, 12 grudnia - "Wstanę i pójdę do Ojca, i powiem..." 

Godz. 17.00-18.00  możliwość spowiedzi św. 

Godz. 18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 

Wtorek, 13 grudnia - Między kamieniem a pisaniem na piasku 

Godz. 17.00-18.00  możliwość spowiedzi św. 

Godz. 18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 

Środa, 14 grudnia - Po tym poznają, żeście Chrystusowi 

Godz. 17.00-18.00  możliwość spowiedzi św. 

Godz. 18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 

Prowadzący: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz  
- pracownik dydaktyczno-naukowy Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry 

Historii Kościoła w Czasach Najnowszych. Zadebiuto-

wał w 1977 r. cyklem wierszy; jako twórca wierszy 

(niektóre przetłumaczono na język niemiecki i angiel-

ski), piosenek, pieśni, esejów, artykułów, rozpraw, mo-

nografii i recenzji, jest autorem ponad 630 publikacji, w 

tym 31 książek autorskich oraz kilkunastu pod redakcją. 

Należy do 9 towarzystw naukowych krajowych i zagra-

nicznych, w tym Komisji Historycznej PAN, Światowej 

Rady Badań nad Polonią oraz jest członkiem Stowarzy-

szenia Pisarzy Polskich.  
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Liturgia słowa - II Niedziela Adwentu 
I czytanie: (Iz 11,1-10) Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl  
z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch 
rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pań-
skiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsą-
dzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą 
swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. 
Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. 
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, 
cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa  
i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew 
też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko 
włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po 
całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, 
które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie 
na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce 
jego spoczynku.  

II czytanie: (Rz 15,4-9) To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla 
naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, 
podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, 
abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi 
ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniaj-
cie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga. Albowiem 
Chrystus - mówię - stał się sługą obrzezanych, dla okazania wierności Boga  
i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za oka-
zane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będę 
cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu.  

Ewangelia: (Mt 3,1-12) W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pu-
styni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie . Do 
niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pu-
styni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem 
była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała 
Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jor-
dan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu 
wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam 
pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc 
nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo 
powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już 
siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje 
dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla 
nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem 
godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. 
Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza,  
a plewy spali w ogniu nieugaszonym.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 04.12.2016 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 zaprasza-

ją 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. W czwartek obchodzić będziemy w Kościele Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

Zapraszamy na Msze św. o godz. 630. 

3. Za tydzień, w niedzielę 11 grudnia rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje adwentowe, 

które poprowadzi ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, pracownik dydaktyczno-naukowy Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Historii Kościoła w Czasach 

Najnowszych. Ponadto poeta, autor piosenek, pieśni, esejów, artykułów, rozpraw, monografii  

i recenzji. Nauki będą głoszone podczas wszystkich Mszy świętych niedzielnych, a od ponie-

działku 12 grudnia do środy 14 grudnia o godz. 1800. Polecamy modlitwie ten szczególny 

czas w naszym życiu religijnym. Plan rekolekcji i informacje o ojcu rekolekcjoniście znaj-

dziemy na parafialnej stronie internetowej. 

4. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca Pio  

w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną;  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w środę przed Mszą św. wieczorną;  adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koron-

ką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Naj-

świętszej 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, 5 grudnia o godz. 1830; Parafialne Koło 

Radia Maryja, piątek 09 grudnia po Mszy św.; zbiórka ministrantów i kandydatów, sobota 10 

grudnia, godz. 1030; koło plastyczne, sobota 10 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 odbędzie 

się za tydzień na Mszy św. o godz. 1230. 

8. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki na obiady dla najbardziej potrzebującej młodzieży 

i dzieci z naszej parafii, a także na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Za tydzień w drugą 

niedzielę miesiąca taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona będą na inwestycję parafial-

ne – zakup nowych sedilii i lektorium do prezbiterium oraz klęczników, a także renowacja 

ławek kościelnych . Cały czas można pomóc parafii finansowo przez przekazanie darowizny 

na cele kultu religijnego lub ufundowanie konkretnej rzeczy. Więcej informacji na ten temat 

znajdziemy na parafialnej stronie internetowej. Za pomoc i wsparcie finansowe Bóg zapłać. 

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

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. 

Darowizna na cele kultu religijnego (tytuł wpłaty) 

Nr konta bankowego: 86 2490 0005 0000 4530 1371 3267 

Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej 

ul. Miodowa 36 a 

71-497 Szczecin 


