Numer: 37/2015
INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 13.12.2015 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych.
9.30 W intencji Matek w Modlitwie
11.00
12.30 + Stefania i zmarli z rodziny
19.00
Poniedziałek: 14.12.2015 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 Za zmarłych podopiecznych
Wtorek: 15.12.2015 r.

Harmonogram na okres bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia i okres
Bożego Narodzenia
grudzień 2015 r.
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Rekolekcje Adwentowe – prowadzi: ks. mgr Robert Kaszak. Msze św. według
porządku niedzielnego
18.00
Rekolekcje Adwentowe
6.30
Roraty
18.00
Rekolekcje Adwentowe
18.00
Rekolekcje Adwentowe
6.30
Roraty
19.00
Opłatek – Rady Parafialne
9.00
Odwiedziny chorych w domach
19.00
Opłatek – Caritas i Matki w Modlitwie
11.00
Opłatek – Koło plastyczne i schola
19.00
Opłatek – Żywy Różaniec i Radio Maryja
Msze św. według porządku niedzielnego
15.00
Opłatek – ministranci
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18.00

Msza św.

24

Cz

22.00
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Msza św. w wigilię uroczyści Narodzenia Pańskiego
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Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msze św. według porządku niedzielnego

Środa: 16.12.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00
Czwartek: 17.12.2015 r.
6.30
Piątek: 18.12.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Elżbieta (17 rocz. śm.)
Sobota: 19.12.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Teresa i zmarli z rodziny
Niedziela: 20.12.2015 r.
8.00 + Zofia
9.30 + Stanisław (20 rocz. śm.)
11.00 + Jan, Wanda Piechowscy; + Czesław Zając
12.30 + Halina Mosakowska (1 rocz. śm.)
19.00

26
27
28-31
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www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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Sb
Święto św. Szczepana – Msze św. według porządku niedzielnego
Nd
Niedziela Świętej Rodziny – Msza św. według porządku niedzielnego
Pn-Cz
18.00
Msza św.
styczeń 2016 r.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Msza św. według porządku niedzielnego
Pt
bez Mszy św. o godz. 8.00
18.00
Sb
Msza św.
Msza św. z konsekracją kościoła przez Abpa o godz. 12.00. Inne godziny Mszy
Nd
św.: 8.00, 9.30 i 19.00
Pn-Wt
18.00
Msza św.
Uroczystość
Objawienia
Pańskiego - Msze św. według porządku niedzielnego
Śr

7-8

Cz-Pt

9

Sb

10

Nd

8.00
Msza św.
16.00
Kolęda
8.00
Msza św.
14.00
Kolęda
Niedziela Chrztu Pańskiego - Msze św. według porządku niedzielnego
Koniec okresu Bożego Narodzenia
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Ogłoszenia duszpasterskie - 13.12.2015 r.

Liturgia słowa - III Niedziela Adwentu
I czytanie (So 3,14-18a) Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny
okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela,
Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia
powiedzą Jerozolimie: Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, (jak
w dniu uroczystego święta).
II czytanie (Flp 4,4-7) Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza
wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu
w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Ewangelia (Łk 3,10-18) Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On
im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie
ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić?
On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem
i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem,
on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka
u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On
wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do
spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

1. Rozpoczynamy dzisiaj w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. Robert Kaszak. Nauki będą głoszone podczas wszystkich Mszy świętych niedzielnych, a od poniedziałku do
środę o godz. 1800. Polecamy modlitwie ten szczególny czas w naszym życiu religijnym, który jest
zarazem dla nas czasem przygotowania do konsekracji kościoła – 3 stycznia 2015 r. Możliwość
spowiedzi św. w niedzielę podczas Mszy św., a od poniedziałku do środy od godz. 17.00
2. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami zapraszamy na Roraty we wtorek i czwartek o godz. 6 30. Po
wspólnej modlitwie rodzice dzieci pierwszokomunijnych zapraszają wszystkich na wspólne śniadanie do domu parafialnego. W czwartek ze względu na to, że są roraty o 6 30 nie będzie Mszy św. o
godz. 1800. Są to już ostatnie Roraty w naszym kościele.
3. 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 Koronką do Miłosierdzia Bożego w
piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po
Mszy św.
4. Spotkania opłatkowe w domu parafialnym: Rady Parafialne w czwartek, 17 grudnia o godz. 19 00;
Grupy parafialne: Caritas i Matki w Modlitwie w piątek 18 grudnia o godz. 19 00; Koło plastyczne i
schola muzyczna w sobotę 19 grudnia o godz. 1100; Grupy parafialne: Żywy Różaniec i Radio Maryja w sobotę 19 grudnia o godz. 1900; ministranci, kandydaci na ministrantów w niedzielę 20 grudnia o godz. 1500.
5. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek 18 grudnia od godz. 9 00.
6. Parafialny Zespół Caritas kontynuuje akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Dzisiejszej niedzieli oraz
od poniedziałku do piątku w kościele podczas Mszy świętych wystawiony będzie przez Caritas kosz
na dary, z których zostaną zrobione paczki świąteczne dla ubogich z naszej parafii. Prosimy o
otwartość serca i dziękujemy za każdą pomoc.
7. Dzisiaj po Mszach św. dzieci z parafialnego koło plastycznego wystawiają kiermasz ze świątecznymi dekoracjami. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na potrzeby koła plastycznego.
8. Opłatki można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu i w tygodniu po Mszach św.
9. W okresie od rekolekcji adwentowych, aż do końca kolędy biuro parafialne będzie zamknięte.
Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza.
10. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia jedną z propozycji pielgrzymowania jest organizowana 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 pozostałymi informacjami zamieszczony jest na parafialnej stronie internetowej. Zapisy w zakrystii po Mszy św. Prośba do osób, które
są już zdecydowane, aby nie odkładać zapisów, ze względu na rezerwację miejsc.
11. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwestycję parafialne. Przypomnę, że 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. Z
rokiem 2016 istnieje też możliwość przekazania 1% na Fundację Wspierania Inicjatywy „Ad melius”, działającą przy parafii, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Za pomoc i
wsparcie finansowe Bóg zapłać.
12. Msze święte w Święta Bożego Narodzenia odprawiane będą według porządku: w Wigilię - 24
grudnia o godz. 2200 i 2400; w pierwszy i drugi dzień świat tak jak w niedzielę.
13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy periodyk „Niedziela”, „Gość
Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn parafialny „Okno”.
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14. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
3
Proboszcz

