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INTENCJE MSZALNE  

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 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marleny i  Matki Bożej 

19.00 Za parafian 

Poniedziałek: 26.12.2016 r.  - Święto św. Szczepana 

8.00 Za parafian 

9.30 + Józefa, Szczepan, Jan, Elżbieta 

11.00 + Marianna, Henryk 

12.30  

19.00 + Alicja, Franciszek, Henryk 

Wtorek: 27.12.2016 r. 

18.00   

Środa: 28.12.2016 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00  

Czwartek: 29.12.2016 r.  

18.00  

Piątek: 30.12.2016 r. - Święto Świętej Rodziny 

18.00 + Władysława, Jerzy, Hanna, Rafał 

Sobota: 31.12.2016 r.  

18.00 + Antoni, Franciszek 

Niedziela: 01.01.2017 r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

9.30  

11.00 + Sylwester Iber 

12.30  

19.00 + Marianna Młynarczyk 

www.bolesna.szczecin.pl 

Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 39/2016  

BOŻE NARODZENIE  

A.D. 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy Wam, Drodzy i Waszym 

Bliskim złożyć życzenia, aby Boże Dziecina, która z takim zaufaniem 

oddaje się w ludzkie ręce, wypraszała wszelkie potrzebne łaski dla Was 

i waszych Rodzin. Abyśmy nigdy nie musieli doświadczać tego, czego 

Jezus doświadczył jako Dziecię: zimna betlejemskiej stajni, wygnania, 

ucieczki przed czyhającymi na Jego życie wrogami. Abyśmy wszyscy 

mogli wieść błogosławione życie w blasku betlejemskiej gwiazdy.  

 

Ks. Robert Masalski, proboszcz 

Ks. Zbigniew Jaworski 

 

Szczecin Osów. 
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Liturgia słowa - Uroczystość Bożego Narodzenia 
I czytanie: (Iz 52,7-10) O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna 
radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza 
zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. Głos! Twoi 
strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na 
własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, 
wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. 
Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie 
krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.  

II czytanie: (Hbr 1,1-6) Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś 
Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do 
nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Nie-
go też stworzył wszechświat. Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i 
odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonaw-
szy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. 
On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich 
imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś mo-
im Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie 
Mi Synem. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: 
Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!  

Ewangelia: (J 1,1-18) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bo-
giem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się sta-
ło, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 
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. 
Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 
przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go 
nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim 
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli mę-
ża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród 
nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od 
Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w sło-
wach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyż-
szył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscy-
śmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez 
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy 
nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 25.12.2016 r. 
 

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze święte sprawowa-

ne są według porządek niedzielny. 

2. 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. 1800; 31 grudnia (sobota) - zakończenie roku kalendarzowego 2016. Był on  

bogaty w wydarzenia w życiu Kościoła powszechnego, w naszej Ojczyźnie i w na-

szych rodzinach. Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, radowaliśmy się 

1050. rocznicą chrztu Polski, gościliśmy młodzież podczas Światowych Dni Mło-

dzieży w Krakowie i Ojca Świętego Franciszka. Radowaliśmy się konsekracją ka-

miennego ołtarza i naszego kościoła oraz przeżywaliśmy 30-lecie istnienia naszej 

parafii. Mamy za co dziękować, ale mamy również za co przepraszać i prosić Bożą 

Opatrzność o opiekę na naszą niepewną przyszłość, dlatego bardzo serdecznie zapra-

szam na Eucharystię i specjalne nabożeństwo o godz. 1800; 01 stycznia (niedziela) – 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. według porządku niedzielnego. Z 

 wyjątkiem  - nie będzie Mszy św. o godz. 800. 

3. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele:  Nowenna do Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną;  adoracja Najświętszego Sa-

kramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 

1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. 

4. Zbiórka ministrantów w czwartek 29 grudnia o godz. 1100 w domu parafialnym. 

5. Wizyta duszpasterska zwana kolędą rozpocznie się w naszej parafii w poniedziałek 

2 stycznia 2017 r. 

6. W okresie Świąt Bożego Narodzenia, aż do końca kolędy biuro parafialne będzie 

zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza. 

7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Irenę Chobot. Niech spoczywa w pokoju. 

8. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby czas Adwentu 

i Bożego Narodzenia został jak najlepiej wykorzystany na przygotowanie się i świę-

towanie spotkania z przychodzącym Jezusem Chrystusem. Rodzicom dzieci pierw-

szokomunijnych, którzy zaangażowali się w przygotowanie adwentowych śniadań. 

Paniom z parafialnego Caritasu za prowadzenie dzieła świątecznej pomocy. Dziękuję 

Panu, który każdego roku dostarcza choinki do kościoła, młodzieży za zbudowanie 

żłóbka. Paniom za pomoc w przygotowaniu i posprzątaniu kościoła. Najbliższym 

współpracownikom za wszelką pomoc Bóg zapłać. A także wszystkim osobą za każ-

dą pomoc materialną, finansową i modlitewną pragnę wyrazić swoją wdzięczność. 

 

Proboszcz 


