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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 25.11.2012 r. - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata 

8.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Nata-
lii  

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

11.00 + Michał Keller ( 30 dni po pogrzebie)  

12.30 Za parafian 

19.00 + porucznik Franciszek Burzyński, zamordowany w 
Ostaszkowie  

Poniedziałek: 26.11.2012  r. - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 27.11.2012 r. 

18.00 O błogosławieństwo Boże, wszelakie łaski i opiekę Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy dla Kacpra z okazji 18 urodzin  

Środa: 28.11.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 29.11.2012 r. 

18.00 O opiekę i błogosławieństwo Boże dla Alicji i jej rodziny.  

Piątek: 30.11.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 01.12.2012 r.  

18.00  

Niedziela: 02.12.2012 r.   

8.00  

9.30 + Bolesława Garwol (1 rocz. śm.)  

11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski dla Krzysztofa 
z okazji 1 urodzin  

12.30  

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Święty Andrzej w spisie Apostołów wymieniany jest na drugim (Mt i Łk) lub 

czwartym (Mk) miejscu. Przez cały okres publicznej działalności Pana Jezusa nale-

żał do Jego najbliższego otoczenia. W domu Andrzeja i Piotra w Kafarnaum Chry-

stus niejednokrotnie się zatrzymywał. Andrzej był świadkiem cudu w Kanie (J 1, 

40 - 2, 12) i cudownego rozmnożenia chleba (J 6, 8 nn). W tradycji usiłowano wy-

badać ślady jego apostolskiej działalności po Zesłaniu Ducha Świętego. Orygenes 

(+ 254) wyraża opinię, że św. Andrzej pracował w Scytii, w kraju leżącym pomię-

dzy Dunajem a Donem. Byłby to zatem Apostoł Słowian, których tu właśnie miały 

być pierwotne siedziby. Według św. Hieronima (+ 421), św. Andrzej miał także 

pracować w Poncie, w Kapadocji, w Galicji i Bitynii, skąd udał się do Achai. Ten 

sam pogląd podziela Teodoret (+ 458), który twierdzi, że św. Andrzej przeszedł ze 

Scytii do Tracji i Epiru, aby zakończyć życie śmiercią męczeńską w Achai. 

Wszystkie źródła są zgodne, że św. Andrzej zakończył swoje apostolskie życie 

śmiercią męczeńską w Patras w Achai, na drzewie krzyża. Patras leży na Pelopone-

zie przy ujściu Zatoki Korynckiej. Liturgia bizantyjska określa św. Andrzeja przy-

domkiem Protokleros, co znaczy "pierwszy powołaniem", gdyż obok św. Jana 

pierwszy został przez Chrystusa wezwany na Apostoła. Achaja się chlubi, że jego 

pierwszym metropolitą był św. Andrzej. W 356 roku relikwie św. Andrzeja prze-

wieziono z Patras do Konstantynopola i umieszczono je w kościele Apostołów. 

Krzyżowcy z czwartej wyprawy krzyżowej, którzy w 1202 r. zdobyli Konstantyno-

pol, zabrali relikwie i umieścili w Amalfi w pobliżu Neapolu. Głowę św. Andrzeja 

papież Pius II w XV w. kazał przewieźć do Rzymu, do bazyliki św. Piotra w myśl 

zasady, że skoro chwała wspólna połączyła obu braci, powinna ta sama chwała 

połączyć także ich ciała. 25 września 1964 r. papież Paweł VI nakazał ją zwrócić 

kościołowi w Patras. Kult św. Andrzeja był w różnych krajach zawsze bardzo ży-

wy. Wiele narodów i państw ogłosiło św. Andrzeja za swojego szczególnego patro-

na. Tak uczyniły m.in..: Neapol, Niderlandy, Szkocja, Hiszpania, arcybiskupstwo 

Brunszwiku, Grecja, Holandia, Niemcy. Jest także patronem małżeństw, podróżu-

jących, rybaków, rycerzy, woziwodów, rzeźników. Orędownik zakochanych, 

wspomaga w sprawach matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa. Dużą czcią 

cieszył się św. Andrzej również w Polsce. Istniał u nas zwyczaj wróżb andrzejko-

wych. Dziewczęta lały wosk roztopiony na wodę i zgadywały z figur, jakie się 

tworzą, która będzie miała pierwsza wesele.  

Numer: 39/2012  
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Liturgia słowa - XXXIV niedziela zwykła 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 

I czytanie (Dn 7,13-14) Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto 
na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi 
do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzo-
no Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu 
wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym 
panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie 
zagładzie.  

II czytanie (Ap 1,5-8) Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, 
Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który 
nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grze-
chów, i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swoje-
mu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Oto nadcho-
dzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go 
przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: 
Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który 
był i Który przychodzi, Wszechmogący.  

Ewangelia  (J 18,33b-37) Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty 
jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz 
od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy 
ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. 
Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z 
tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy 
moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś króle-
stwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A 
więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. 
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego 
głosu.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 25.11.2012 r. 

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

minki dzisiaj o godz. 1830, a od poniedziałku do piątku po Mszy św. 

wieczornej; 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; możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św. 

 

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Krąg Biblijny – czwar-

tek, 29 listopada o godz. 1900. Proszę przynieś ze sobą Pismo Święte; 

zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę, 01 grudnia o godz. 1000; 

zbiórka ministrantów w sobotę, 01 grudnia o godz. 1030; koło plastycz-

ne w sobotę, 01 grudnia o godz. 1100; próba dzieci biorących udział w 

parafialnych jasełkach w sobotę, 01 grudnia o godz. 1300; zmiana tajem-

nic Żywego Różańca w niedzielę, 02 grudnia po Mszy św. o godz. 930. 

3. Za tydzień 2 grudnia, w I Niedzielę Adwentu, zostaną poświęcone 

opłatki na stół wigilijny. Opłatki będzie można nabyć w kościele we 

wszystkie niedziele Adwentu oraz w kancelarii parafialnej. 

4. W I Niedzielę Adwentu po Mszach św. zbierane będą datki na obiady 

dla najbardziej potrzebującej młodzieży i dzieci z naszej parafii. Za po-

moc Bóg zapłać. 

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „L’osservatore  Romano”, 

„Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i biuletynu parafialnego „Okno”. 

6. W tym tygodniu wspólnota parafialna pożegnała śp. Jana Bera. Niech 

spoczywa w pokoju. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bo-

żego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

Proboszcz 


