INTENCJE MSZALNE

Numer: 38/2016

Niedziela: 18.12.2016 r.
8.00 + Zofia
9.30 Msza św. dziękczynna w 50 rocz. urodzin Andrzeja z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy na kolejne
lata życia.
11.00 1)
2)

+Wanda, Jan Piechowscy
+ Tadeusz (22 rocz. śm.), Konstanty (2 rocz. śm.)

12.30 + Kazimiera, Lucja
19.00 Msza św. dziękczynna z okazji 44 urodzin Sylwii z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia i opiekę Matki Bożej nad całą Rodziną
Poniedziałek: 19.12.2016 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Teresa i zmarli z rodz.
Wtorek: 20.12.2016 r.
6.30
Środa: 21.12.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 + Irena Chobot (Msza św. pogrzebowa)
Czwartek: 22.12.2016 r.
6.30
Piątek: 22.12.2016 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 24.12.2016 r. - Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego
22.00 Za parafian
24.00 Za parafian
Niedziela: 25.12.2016 r. - Uroczystość Narodzenia Pańskiego
8.00 + Helena, Józef Siemianowicz
9.30 Msza św. dziękczynna za Ewę z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej.
11.00 + Helena, Piotr, Józef z rodz. Leniart; Irena, Kazimierz, Izabela z rodz.
Kołdziejskich; Eufryzyna, Kazimierz z rodz. Karwan
12.30
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
Twitter: @BolesnaSzczecin
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Obyczaje i obrzędy
Bożego Narodzenia
Tradycja rodzinnej, uroczystej wieczerzy
jest dzisiaj bardzo mocno zakorzeniona w
polskich domach. Obyczaj ten zauważono
i zapisano już w XVII w. Jego istotnym
elementem jest zachowanie postu. Wieczerzę poprzedza przygotowanie choinki,
jak też domowej szopki. Pod białym obrusem kładzie się kilka źdźbeł siana
(symbolika szopki betlejemskiej). Do stołu zasiada się po ukazaniu pierwszej
gwiazdy na niebie. Uczestnicy kolacji dzielą się białym opłatkiem, składają życzenia, wybaczają wzajemne urazy. Przyjęło się pozostawienie wolnego nakrycia
przy stole dla niespodziewanego gościa lub też symbolicznie dla Chrystusa. Tradycyjnie podaje się dwanaście potraw. Po skończonej wieczerzy śpiewa się kolędy
i obdarowuje prezentami.
Czytanie Pisma Świętego - Jedną z najważniejszych czynności jakie powinniśmy
uczynić przed wieczerzą wigilijną jest przeczytanie fragmentu Pisma Świętego
Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 2, 1-14): „W owym czasie wyszło rozporządzenie
Cezara Augusta1, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy
ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusza. Wybierali
się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną
sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego3Syna, owinęła Go w pieluszki
i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz
stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo
się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was:
Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
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I czytanie: (Iz 7,10-14) Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś
dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy
to wysoko w górze! Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie
będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł [Izajasz]: Słuchajcie więc,
domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.
II czytanie: (Rz 1,1-7) Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania
apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. [Jest to
Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida,
a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych
pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze.
Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do
wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy
mieszkają w Rzymie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!
Ewangelia: (Mt 1,18-24) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali
razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej,
Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl,
oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz
imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się
to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię
Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

1. Zapraszamy, a w szczególności dzieci i młodzież wraz z rodzicami na ostatnie już
Roraty we wtorek i czwartek o godz. 630. Po wspólnej modlitwie rodzice dzieci pierwszokomunijnych zapraszają wszystkich na wspólne śniadanie do domu parafialnego.
W tym tygodniu ze względu, że we wtorek i czwartek są Roraty o 6 30 nie będzie Mszy
św. o godz. 1800. Msze św. w inne dni tygodnia są bez zmian.
2. W najbliższych dniach będziemy przeżywali Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Msze święte w Święta Narodzenia Pańskiego: 24 grudnia (sobota) – wigilia Narodzenia
Pańskiego – godz. 2200 i 2400; 25 grudnia (niedziela) – Narodzenie Pańskie – porządek
niedzielny.
3. W oktawie Świąt Bożego Narodzenia obchodzić będziemy: 26 grudnia (poniedziałek)
- święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika. Porządek Mszy św. jak
w niedziele; 30 grudnia (piątek) – święto Świętej Rodziny. Msza św. o godz. 18 00.
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 Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 17 00 do 1800; możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św.
5. Spotkania opłatkowe w domu parafialnym: Dzieci przygotowujące się do I Komunii
Świętej, poniedziałek 19 grudnia, o godz. 18 30; Rady Parafialne we wtorek, 20 grudnia
o godz. 1800; Grupy parafialne: Caritas i Matki w Modlitwie, Żywy Różaniec i Radio
Maryja w czwartek 22 grudnia o godz. 19 00.
6. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek 23 grudnia od godz. 9 00.
7. Opłatki można nabyć w kościele dzisiejszej niedzieli i w tygodniu po Mszach św. oraz
w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia.
8. Parafialny Zespół Caritas kontynuuje akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Dzisiejszej niedzieli oraz w tygodniu w kościele podczas Mszy świętych wystawiony jest 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. Wydawanie paczek dla ubogich w środę 21 grudnia o godz. 1530.
9. Dzisiaj po Mszach św. dzieci z parafialnego koło plastycznego wystawiają kiermasz
ze świątecznymi dekoracjami. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na potrzeby koła
plastycznego.
10. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne parafii – zakup nowych sedilii i lektorium do
prezbiterium oraz klęczników, a także renowacja ławek kościelnych - zebrane zostało
2100 zł. Cały czas można pomóc parafii finansowo przez przekazanie darowizny na cele
kultu religijnego lub ufundowanie konkretnej rzeczy. W 2017 r. jest możliwość przekazania 1% na Fundację Wspierania Inicjatywy „Ad melius”, działającą przy parafii, która
posiada status organizacji pożytku publicznego i statutowo też ma możliwość wspierania
działań prowadzonych przez parafię. Więcej informacji na powyższy temat znajduje się
na parafialnej stronie internetowej. Za pomoc i wsparcie finansowe Bóg zapłać.
11. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Irenę Woźniak. Niech spoczywa w pokoju.
12. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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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
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