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INTENCJE MSZALNE  

 

Niedziela: 18.11.2012 r.  

8.00 Za parafian 

9.30 1) + Maria Młodzińska (2 rocz. śm.) 

2) W intencji Radia Maryja i Telewizji Trwam  

11.00 + Helena (9 rocz. śm.), Piotr, Józef; + z rodziny Leniart  

12.30 + Kazimierz, Marianna  

19.00 + Franciszek Misztak (30 dni po śmierci)  

Poniedziałek: 19.11.2012  r. - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 20.11.2012 r. 

18.00 + Bogdan Jóźwiak 

Środa: 21.11.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 22.11.2012 r. 

18.00  

Piątek: 23.11.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 24.11.2012 r.  

18.00  

Niedziela: 25.11.2012 r.  - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata 

8.00  

9.30 + Zdzisław (9 rocz. śm.); zm. z rodziny Kijek  

11.00 + Michał Keller ( 30 dni po pogrzebie)  

12.30  

19.00 + porucznik Franciszek Burzyński, zamordowany w 
Ostaszkowie  

www.bolesna.szczecin.pl 
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 Święta Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego. 

Zasadniczym dokumentem, którym dysponujemy, jest pochodzący z V w. opis jej męczeń-

skiej śmierci. Według niego Cecylia była dobrze urodzoną Rzymianką. Przyszła na świat 

na początku III w. Była ponoć olśniewająco piękna. Według starej tradycji z miłości do 

Chrystusa złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę również dobrze uro-

dzonemu poganinowi Walerianem. W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała mu o swym 

postanowieniu i o wierze chrześcijańskiej. Gdy Walerian chciał ujrzeć anioła, który miał 

stać na straży czystości Cecylii, ta odpowiedziała: "Ty nie znasz prawego Boga; dopóki 

nie przyjmiesz chrztu, nie będziesz go mógł ujrzeć". W ten sposób pozyskała Waleriana 

dla Chrystusa. Zaprowadziła go w tajemnicy do papieża św. Urbana I. Ten pouczył Wale-

riana o prawdach wiary i udzielił mu chrztu. Gdy wrócił do domu Cecylii, ujrzał ją zato-

pioną w modlitwie, a przy niej stojącego w jasności anioła, który w postaci młodzieńca 

trzymał w ręku dwa wieńce - z róż i lilii - które włożył na głowę Waleriana i Cecylii. Po-

wiedział przy tym: "Te wieńce przez zachowanie czystości zachowajcie nietknięte, bom je 

wam od Boga przyniósł". Walerian przyprowadził do papieża także swego brata, Tybur-

cjusza. On również przyjął chrzest. Gdy wszedł do mieszkania Waleriana, uderzyła go 

przedziwna woń róż i lilii. Walerian wyjawił mu znaczenie tego zapachu. Wkrótce potem 

wybuchło prześladowanie. Skazano na śmierć Waleriana i Tyburcjusza. Kiedy namiestnik-

sędzia, Almachiusz, dowiedział się, że Cecylia jest chrześcijanką i że zarówno własny ma-

jątek, jak i majątek Waleriana rozdała ubogim, kazał ją aresztować. Żołnierze, oczarowani 

jej pięknością, błagali ją, by nie narażała swego młodego życia. Cecylia odpowiedziała 

jednak: "Nie lękajcie się spełnić nakazu, bowiem moją młodość doczesną zamienicie na 

wieczną młodość u mego oblubieńca, Chrystusa". Pod wpływem jej odpowiedzi miało 

nawrócić się 400 żołnierzy, których przyprowadziła do św. Urbana, by udzielił im chrztu. 

Sędzia, urzeczony jej urodą, błagał ją również, by miała wzgląd na swoją młodość. Gdy 

Cecylia nie ustępowała, próbował zmusić ją do wyparcia się wiary stosując męki. Kazał 

zawiesić ją nad ogniem w łaźni i dusić ją parą. Cecylia zaś cudem Bożym zamiast duszące-

go dymu czuła orzeźwiający ją powiew wiatru. Rozgniewany namiestnik kazał ją wtedy 

ściąć mieczem. Kat wszakże na widok tak pięknej i młodej osoby nie miał odwagi jej za-

bić. Trzy razy ją uderzył, ale nie zdołał pozbawić jej życia. Płynącą z jej szyi krew zebrali 

ze czcią chrześcijanie jako najcenniejszą relikwię. Po trzech dniach Cecylia oddała Bogu 

ducha. 

 Ciało św. Cecylii, w nienaruszonym stanie, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku 

ziemi odkryto dopiero w 824 r. w katakumbach św. Kaliksta, a następnie na polecenie pa-

pieża św. Paschalisa I złożono w bazylice jej poświęconej na Zatybrzu. Bazylika ta stoi na 

miejscu, w którym Cecylia zamieszkała niegdyś ze swym mężem. Wybudowano ją w IV. 

Numer: 38/2012  
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Liturgia słowa - XXXIII niedziela zwykła 

I czytanie (Dn 12,1-3) W owych czasach wystąpi Michał, wielki 
książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi 
okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do 
chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci 
wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęli w 
prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku 
hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask skle-
pienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy 
przez wieki i na zawsze.  

II czytanie (Hbr 10,11-14.18) W Starym Przymierzu każdy ka-
płan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te 
same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grze-
chów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za 
grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyja-
ciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą 
udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich 
odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grze-
chy.  

Ewangelia  (Mk 13,24-32) Jezus powiedział do swoich uczniów: 
W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego 
blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną 
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego 
w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i 
zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca zie-
mi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez 
podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza 
liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to 
się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, po-
wiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko sta-
nie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o 
dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani 
Syn, tylko Ojciec.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 18.11.2012 r. 

1. Zapraszamy w listopadzie na nabożeństwa w naszym kościele: wypo-

minki codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830; 

Nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wie-

czorną;  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; możli-

wość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św. 

2. W listopadzie – miesiącu refleksji i zadumy nad życiem i śmiercią 

zachęcamy również do ofiarowania za drogich nam zmarłych Mszy św.  

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujących 

się do I Komunii świętej - poniedziałek, 19 listopada o godz. 1800; ro-

dzice dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej – poniedziałek, 

19 listopada o godz. 1900; koło plastyczne w sobotę 24 listopada o godz. 

1100; próba dzieci biorących udział w parafialnych jasełkach w sobotę 

24 listopada o godz. 1300 

4. Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dzieci przygotowują-

cych się do I Komunii Świętej odbędzie się dzisiaj na Mszy św. o godz. 

1230. 

5. Zeszłej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 2050 zł. 

Dziękuję za wsparcie finansowe. 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa Nie-

dzielnego” i biuletynu parafialnego „Okno”, w którym znajdziemy ar-

tykuł o św. Cecylii jednej z najsłynniejszych męczennic Kościoła 

Rzymskiego. 

7. W tym tygodniu wspólnota parafialna pożegnała śp. Jadwiga Kotlew-

ska. Niech spoczywa w pokoju. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bo-

żego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


