Numer: 38/2015

INTENCJE MSZALNE
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 + Wiesława Piech (1 greg.)
Poniedziałek: 21.12.2015 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Wiesława Piech (2 greg.)

Boże Narodzenie 2015 r.

Wtorek: 22.12.2015 r.
18.00 + Wiesława Piech (3 greg.)
Środa: 23.12.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Wiesława Piech (4 greg.)
Czwartek: 24.12.2015 r. - Wigilia Bożego Narodzenia
22.00 + Stefan Komar
24.00 + Wiesława Piech (5 greg.)
Piątek: 25.12.2015 r. - Uroczystość Bożego Narodzenia
8.00 Za parafian
9.30 + Wiesława Piech (6 greg.)
11.00 + Helena (12 rocz. śm.); + Piotr, Józef; zm. z rodz. Leniart; + Irena, Kazimierz, Izabela; zm. z rodz. Kołodziejskich; + Eufrozyna, Kazimierz; zm. z rodz. Karwan
12.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tomasza z okazji 42 rocznicy urodzin oraz
o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla całej rodziny
19.00 O błogosławieństwo Boże dla Justyny z okazji 21 rocznicy urodzin z prośbą o dary
Ducha Świętego i o dalszą opiekę Matki Bożej.
Sobota: 26.12.2015 r.
8.00 Za parafian
9.30 + Wiesława Piech (7 greg.)
11.00 + Józefa, Szczepan, Jan, Zbigniew, Elżbieta
12.30 + Piotr, Salomea Dobiasz; Zdzisława, Tadeusz Frankel; Stanisława, Wacław, Antonina Dziewulscy
19.00
Niedziela: 27.12.2015 r. - Niedziela Świętej Rodziny
8.00 + Wiesława Piech (8 greg.)
9.30 + Piotr Wechterowicz (20 rocz. śm.)
11.00 + Aurelia (2 rocz. śm.), Mieczysław, Apolonia, Józef.
12.30 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Pawłowskich
19.00 Za parafian
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www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin

Droga Rodzino Parafialna,
Przyjaciele Naszej Parafii!
Bóg przychodzi na świat. W sercach wszystkich ludzi budzi się
nadzieja i radość. Tą radością pragniemy się z Wami dzielić,
przekazując życzenia świąteczne wraz z modlitwą.
Niech przychodzące Dziecię Jezus będzie dla Was źródłem głębokiej
wiary, niezłomnej nadziei i gorącej miłości. Niech Chrystus rodzi się
w Waszych sercach, a Jego miłość przemienia Was i napełnia
pokojem. Pochylona zaś nad żłóbkiem Maryja Matka niech wyjedna
Wam wszystkim błogosławieństwo na nadchodzący Rok Pański 2016.
Pamiętając w modlitwie:
ks. Robert, proboszcz
ks. Zbigniew
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Liturgia słowa - IV Niedziela Adwentu
I czytanie (Mi 5,1-4a) A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród
plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał
w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto
[Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy
reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą
wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A Ten będzie pokojem.
II czytanie (Hbr 10,5-10) Bracia: Chrystus przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia
i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę
w zwoju księgi napisano o Mnie abym spełniał wolę Twoją, Boże.
Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa.
Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy
przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
Ewangelia (Łk 1,39-45) W tym czasie Maryja wybrała się i poszła
z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła
do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch
Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego
łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto,
skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło
się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

KRS: 0000480577
Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius”
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Ogłoszenia duszpasterskie - 20.12.2015 r.
1. W najbliższych dniach będziemy przeżywali Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze
święte w Święta Narodzenia Pańskiego: 24 grudnia (czwartek) – wigilia Narodzenia Pańskiego – godz. 2200 i 2400; 25 grudnia (piątek) – Narodzenie Pańskie – porządek niedzielny; 26 grudnia (sobota) – porządek niedzielny.
2. W oktawie Świąt Bożego Narodzenia obchodzić będziemy: 26 grudnia (sobota) - święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika. W tradycji polskiej tego dnia w czasie Mszy świętej rzuca się zboże w kierunku kapłana na pamiątkę kamienowania św.
Szczepana; 27 grudnia (niedziela) – święto Świętej Rodziny.
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;
4. Spotkania opłatkowe w domu parafialnym: Dzieci przygotowujące się do I Komunii
Świętej w poniedziałek, 21 grudnia o godz. 18 30.
5. Opłatki na stół wigilijny można nabyć dzisiaj w kościele po każdej Mszy świętej.
6. W okresie od Świąt Bożego Narodzenia aż do końca kolędy biuro parafialne będzie
zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza.
7. Zbiórka ministrantów w środę 30 grudnia o godz. 11 00 w domu parafialnym.
8. Wizyta duszpasterska zwana kolędą rozpocznie się w naszej parafii w poniedziałek
4 stycznia 2016 r.
9. Parafialny Zespół Caritas kontynuuje akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Dzisiejszej niedzieli w kościele podczas Mszy świętych wystawiony jest przez Caritas kosz na dary,
z których zostaną zrobione paczki świąteczne dla ubogich z naszej parafii. Paczki żywnościowe dla ubogich wydawane będą we wtorek od 1600 do 1700 w domu parafialnym.
Dziękuję wszystkim osobom, które wsparły powyższe dzieło.
10. W dniach od 16 do 23 października 2016 r. (UWAGA! nastąpiło małe przesunięcie w
terminie) organizowana jest 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.
Pozostało jeszcze 5 wolnych miejsc.
11. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby czas Adwentu
został jak najlepiej wykorzystany na przygotowanie się na spotkanie z przychodzącym
Jezusem Chrystusem. Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych dziękuję za wszelką pomoc
w przygotowaniu adwentowych śniadań. Paniom z parafialnego Caritasu 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 wdzięczność.
12. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne parafii zebrane zostało 2200 zł. Nadal możliwe jest przekazane darowizny na cele kultu religijnego, którą można odliczać od swojego
dochodu. Z rokiem 2016 istnieje też możliwość przekazania 1% na Fundację Wspierania
Inicjatywy „Ad melius”, działającą przy parafii, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Więcej informacji na powyższy temat znajduje się na parafialnej stronie
internetowej. Za pomoc i wsparcie finansowe Bóg zapłać.
13. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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