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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 17.12.2017 r.  

8.00 Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny, wspólnoty chrześcijań-

skie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie w prze-

kazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.– II Róża Żywego 

Różańca 

9.30 W  intencji modlitewnej Matek w Modlitwie 

11.00 + Andrzej Potaman (15 greg.) 

12.30 + Teresa, Franciszek i zmarli z rodziny 

19.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę matki Bożej dla Grażyny i Doroty  
z rodziną 

Poniedziałek: 18.12.2017 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 + Andrzej Potaman (16 greg.) 

Wtorek: 19.12.2017 r. - Roraty 

6.30 + Andrzej Potaman (17 greg.) 

Środa: 20.12.2017 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 + Andrzej Potaman (18 greg.) 

Czwartek: 21.12.2017 r. - Roraty 

6.30 + Andrzej Potaman (19 greg.) 

Piątek: 22.12.2017 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Andrzej Potaman (20 greg.) 

Sobota: 23.12.2017 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Andrzej Potaman (21 greg.) 

Niedziela: 24.12.2017 r.  

8.00 O dobre przeżycie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia - III Róża Ży-

wego Różańca 

9.30 + Andrzej Potaman (22 greg.) 

11.00 + Jan (24 rocz. śm.), Wanda (14 rocz. śm.) Piechowscy 

12.30  

 Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego 

22.00 Za parafian 

24.00 Za parafian 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Harmonogram na okres bezpośredniego przygotowania do  

Uroczystości Bożego Narodzenia i okres Bożego Narodzenia 

grudzień 2017 r.   

17 Nd  Msze św. według porządku niedzielnego 

18 Pn  18.00  Msza św.  

19 Wt  6.30 Roraty 

20 Śr 
15.30 Wydawanie paczek świątecznych dla ubogich z parafii 

18.00 Msza św. 

21 Cz 6.30 Roraty 

22 Pt  
9.00 Odwiedziny chorych w domach z posługą sakramentalną 

18.00 Msza św. 

23 Sb 18.00 Msza św. 

24 Nd 

8.00 

Msza św. w 4 niedzielę Adwentu  
9.30 

11.00 

12.30 

22.00 
Msza św. w wigilię uroczyści Narodzenia Pańskiego 

24.00 

25 Pn 
Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msze św. według porządku 

niedzielnego 

26 Wt Święto św. Szczepana – Msze św. według porządku niedzielnego 

27-30 Śr-Sb 18.00 Msza św. 

31 Nd Niedziela Świętej Rodziny - msze św. wg porządku niedzielnego 

styczeń 2018 r.   

1 Pn 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Msza św. według porządku 

niedzielnego bez Mszy św. o godz. 8.00 (druga rocznica konsekracji kościo-

ła) 

2-5  Wt-Pt  
8.00 Msza św. 

16.00 Kolęda 

6 Sb 
Uroczystość Objawienia Pańskiego - Msze św. według porządku nie-

dzielnego 

7 Nd Niedziela Chrztu Pańskiego - Msze św. według porządku niedzielnego 

Koniec okresu Bożego Narodzenia 

Darowizna na cele kultu religijnego  

(tytuł wpłaty: zakup organów kościelnych) 

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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Liturgia słowa - III niedziela Adwentu 

I czytanie: (Iz 61,1-2a.10-11) Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie na-

maścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany 

serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; 

aby obwieszczać rok łaski Pańskiej. Ogromnie się weselę w Panu, dusza 

moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył 

mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak 

oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, 

jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni spra-

wiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów.  

 II czytanie: (1 Tes 5,16-24) Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!  

W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 

Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! 

Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, 

co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, 

aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na 

przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzy-

wa: On też tego dokona.  

Ewangelia: (J 1,6-8.19-28) Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan 

mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć  

o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, 

lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. 

Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: 

Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Me-

sjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie je-

stem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim je-

steś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam 

o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę 

Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryze-

uszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, 

skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak 

odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 

który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka  

u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie 

Jan udzielał chrztu.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 17.12.2017 r.  

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 para-

fialnego. W tym tygodniu we wtorek i czwartek nie będzie Mszy św. o godz. 1800. 

Msze św. w inne dni powszednie tygodnia są bez zmian. 

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

Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszą św. 

wieczorną;  adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosier-

dzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświęt-

szej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; możliwość spowiedzi w tygo-

dniu pół godziny przed Mszą św. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Dzieci przygotowujące się do I Ko-

munii świętej (spotkanie opłatkowe), poniedziałek 18 grudnia, o godz. 1800. Próba 

chóru parafialnego, poniedziałek 18 grudnia, o godz. 2000. 

4. Następna niedziela - 24 grudnia, jest czwartą niedzielą Adwentu. Msze św.  

z formularza Adwentowego będą sprawowane do południa według stałego nie-

dzielnego porządku. Nie będzie Mszy św. o godz. 1900.  Wieczorem zaś będziemy 

przeżywali wigilię Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Msze święte, tzw. pasterka 

sprawowane będą o godz. 2200 i 2400. W poniedziałek 25 grudnia – Uroczystość 

Narodzenia Pańskiego i we wtorek 26 grudnia, Msze św. sprawowane będą według 

porządku niedzielnego. 

5. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek 22 grudnia od godz. 900. 

6. Opłatki można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu i w tygodniu 

po Mszach św. 

7. Parafialny Zespół Caritas kontynuuje akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Dzisiejszej 

niedzieli oraz w tygodniu w kościele podczas Mszy świętych wystawiony będzie 

przez Caritas kosz na dary, z których zostaną zrobione paczki świąteczne dla ubo-

gich z naszej parafii. Prosimy o otwartość serca i dziękujemy za każdą pomoc. 

Paczki dla ubogich wydawane będą w środę 20 grudnia o godz. 1530. 

8. W drugą niedzielę miesiąca na inwestycję parafialne – m.in. zakup organów ko-

ścielnych, zebrane zostało 2500 złotych . Cały czas można pomóc parafii finanso-

wo przez przekazanie darowizny na cele kultu religijnego. Więcej informacji na ten 

temat znajdziemy na parafialnej stronie internetowej. Za pomoc i wsparcie finanso-

we Bóg zapłać. 

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy periodyk 

„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano” i biule-

tyn parafialny „Okno” w którym zamieszczone zostało kalendarium na okres bez-

pośredniego przygotowania do świąt i na okres Bożego Narodzenia. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opie-

ki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


