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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 21.12.2014 r. 

8.00 + Jadwiga, Stanisław, Ryszard Stefanowicz 

9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz ich dzieł. 

11.00 + Jan (21 rocz. śm.), Wanda (11 rocz. śm.) 

12.30 + Jerzy Grączewski (30 dni po pogrzebie) 

19.00 + Jerzy (6 rocz. śm.). O Boże błogosł. dla Bolesława z okazji urodzin. 

Poniedziałek: 22.12.2014 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 + Alicja Adamska (7 rocz. śm.) 

Wtorek: 23.12.2014 r.  

18.00 Za parafian 

Środa: 24.12.2014 r. Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego 

22.00 + Stefan Komar 

24.00 Za parafian 

Czwartek: 25.12.2014 r.  - Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

8.00 Za parafian 

9.30  

11.00 + Helena, Piotr, Józef; zm. z rodz. Leniartów; Irena, Kazimierz, Izabela; zm.  
z rodz. Kołodziejskich; Eufrozyna, Kazimierz; zm. z rodz. Karwanów. 

12.30 O Boże błogosł. dla Stanisławy i Stanisława Żuk z okazji 50 rocznicy ślubu. 

19.00 O Boże błogosł. dla Woronieckich i Mazurów z prośbą o łaski i dary Ducha Św. 

Piątek: 26.12.2014 r.  

8.00  

9.30 + Marianna, Henryk 

11.00 O Boże błogosł. dla Wandy i Leonarda Tuczyńskich z okazji 50 rocznicy ślubu 

12.30  

19.00  

Sobota: 27.12.2014 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 28.12.2014 r.  

8.00  

9.30  

11.00 + Aurelia (1 rocz. śm.), Mieczysław, Apolonia, Józef 

12.30  

19.00 + Anna Bil (30 dni po pogrzebie 
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Numer: 37/2014  

 Boże Narodzenie 2014 r. 

 

 

 Oto ja służebnica Pań-

ska, niech mi się stanie  

według słowa twego 

(Łk 1,38) 

 

 

 

„Maryja poczęła Jezusa w wierze, a następnie w ciele, kiedy odpo-

wiedziała «tak» na słowa zwiastowania, które Bóg skierował do Niej przez 

anioła (…). To, co się stało w Dziewiczej Matce w sposób w sposób wyjątko-

wy, zachodzi na poziomie duchowym także w nas, kiedy przyjmujemy Słowo 

Boże z sercem dobrym i szczerym, wprowadzając je w życie. Dzieje się tak, 

jak gdyby Bóg wcielał się w nas. Przychodzi, aby w nas zamieszkać” (papież 

Franciszek, Watykan 12.10.2013 r.) 

Radości Wcielenia Jezusa Chrystusa, która – z łaskawości Boga i za 

przyczyną pokornego «fiat» Najświętszej Maryi Panny – staje się udziałem 

ludzi dobrej woli, niech napełnia serce i opromienia każdą chwilę życia –  

w dniach świątecznych i w Nowym Roku. 

Z darem modlitwy i pozdrowieniem w Chrystusie 

ks. Robert, proboszcz 

ks. Zbigniew 
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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, Da-

widowi: 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, do-

kąd 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 nik-

czemni 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 wie-

ków 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 pozdro-

wiona, 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 Sy-

nem 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 Świę-

ty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się naro-

dzi, 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 Pań-

ska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 21.12.2014 r. 

 
1. W najbliższych dniach będziemy przeżywali Uroczystość Narodzenia Pańskiego. 

Msze święte w Święta Narodzenia Pańskiego: 24 grudnia (środa) – wigilia Narodze-

nia Pańskiego – godz. 2200 i 2400; 25 grudnia (czwartek) – Narodzenie Pańskie – po-

rządek niedzielny; 26 grudnia (piątek) – porządek niedzielny. 

2. W oktawie Świąt Bożego Narodzenia obchodzić będziemy: 26 grudnia (piątek) - 

święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika. W tradycji polskiej tego 

dnia w czasie Mszy świętej rzucano zboże w kierunku kapłana na pamiątkę kamieno-

wania św. Szczepana; 27 grudnia (sobota) - święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 

Na pamiątkę wydarzeń z życia św. Jana podaje się w kościołach wiernym poświęco-

ne wino do picia, by nie szkodziła im żadna trucizna; 28 grudnia (niedziela) – święto 

Świętej Rodziny. 

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

Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Różaniec Siedmiu Boleści Najświęt-

szej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej. 

4. Opłatki na stół wigilijny można nabyć dzisiaj w kościele po każdej Mszy świętej. 

5. W okresie od Świąt Bożego Narodzenia aż do końca kolędy biuro parafialne bę-

dzie zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza. 

6. Wizyta duszpasterska zwana kolędą rozpocznie się w naszej parafii 2 stycznia 20-

2015 r., tj. po Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 

7. Paczki żywnościowe dla ubogich wydawane będą w poniedziałek od 1600 do 1700 

w domu parafialnym. Dziękuję wszystkim osobom, które wsparły powyższe dzieło. 

8. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby czas Adwentu 

został jak najlepiej wykorzystany na przygotowanie się na spotkanie z przychodzą-

cym Jezusem Chrystusem. Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych dziękuję za 

wszelką pomoc w przygotowaniu adwentowych śniadań. Paniom z parafialnego Ca-

ritasu za zaangażowanie się w dzieło świątecznej pomocy. Księdzu Zbigniewowi i 

najbliższym współpracownikom za wszelką pomoc Bóg zapłać. A także wszystkim 

osobą za każdą pomoc materialną, finansową i modlitewną pragnę wyrazić wdzięcz-

ność. 

9. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne parafii zebrane zostało 2500 zł. istnieje 

możliwość przekazane darowizny na cele kultu religijnego, którą można odliczać od 

swojego dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczania wynosi do 6%, a dla 

osób prawnych do 10% rocznego dochodu wykazywanego w zeznaniu podatkowym. 

Jeśli chcemy skorzystać z tego odliczenia to darowizna musi zostać przekazana na 

konto parafii do końca tego roku. Uzyskany m.in. w ten sposób dochód przeznaczony 

zostanie na kolejny etap przebudowy wnętrza naszego prezbiterium i przygotowanie 

go do konsekracji oraz instalację systemu grzewczego w kościele. Za pomoc i wspar-
cie finansowe Bóg zapłać. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 

www.bolesna.szczecin.pl 


