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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 24.12.2017 r. - IV niedziela Adwentu 

8.00 O dobre przeżycie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia - III Róża Żywego Ró-
żańca 

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 

Poniedziałek: 25.12.2017 r. - Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

8.00 O błogosławieństwo Boże, pomyślne załatwienie wszystkich spraw na uczelni 
oraz zdanie egzaminów dla Katarzyny. 

9.30 + Genowefa, Antoni Dąbrowscy 

11.00 Za zmarłych rodziców i dziadków 

12.30 + Andrzej Potaman (23 greg.) 

19.00 + Janina Irzykowska 

Wtorek: 26.12.2017 r.  

8.00 + Alicja Adamska (10 rocz. śm.), Henryk, Franciszek, Irena 

9.30 O błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla Mari z okazji 80 urodzin. Z prośbą 
o opiekę Matki Bożej dla całej jej rodziny. 

11.00 1) + Andrzej Potaman (24 greg.) 
2) + Józefa, Szczepan, Jan, Elżbieta, Zbigniew 

12.30 Msza św. dziękczynna za wszelkie łaski jakie otrzymała Rodzina z prośbą o bło-
gosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

19.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św. dla Krzysia  
z okazji 6 urodzin i jego rodzeństwa oraz rodziców. 

Środa: 27.12.2017 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 + Andrzej Potaman (25 greg.) 

Czwartek: 28.12.2017 r.  

18.00 + Andrzej Potaman (26 greg.) 

Piątek: 29.12.2017 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 1) + Andrzej Potaman (27 greg.) 
2) + Agnieszka, Edward Woronieccy 

Sobota: 30.12.2017 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Andrzej Potaman (28 greg.) 

Niedziela: 31.12.2017 r. - Święto Świętej Rodziny 

8.00 + Władyslawa, Jerzy, Hanna, Rafał 

9.30 + Andrzej Potaman (29 greg.) 

11.00 + Stanisław Kuzawiński (14 rocz. śm.) 

12.30  

19.00 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marianny Półbrat z okazji urodzin 
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Numer: 39/2017  

 Boże Narodzenie 2017 r. 

 

W świętą noc Narodzenia Pańskiego 

sam Bóg wchodzi w nasz świat. Wcho-

dzi w nasze życie, by uleczyć i uzdro-

wić nasze poranione serca. On pragnie, 

aby w Nowonarodzonym Jezusie Chry-

stusie w ten ludzki świat weszło niebo  

i stało się w nim obecnością. A wtedy 

to, co jest śmiercią zostaje wskrzeszone 

i ożywione, co jest grzechem - odkupio-

ne, co jest upadkiem i ruiną - podniesio-

ne i odbudowane. Bóg ma moc prze-

mienić ludzką słabość w siłę, uzdrowić  

i uleczyć to, co jest zainfekowane po-

gardą, egoizmem, złością i zazdrością, 

oczyścić i pojednać w sobie wszystko, 

co naznaczone podziałami i rozłamem.  

 Niech ten święty czas Bożego 

Narodzenia otworzy nasze serca i dopo-

może z mocą i radością nieść Jezusa innym.  Jak pasterze pójdźmy do Betle-

jem i klęknijmy przed Barankiem, adorujmy Dobroć Boga, która stała się 

ciałem i pozwólmy, aby łzy skruchy wypełniły nasze oczy  

i obmyły nasze serca.  

 Niech spotkanie z Nowonarodzonym Zbawicielem umocni nas i doda 

odwagi, abyśmy każdym słowem, najmniejszym gestem, wszystkimi co-

dziennymi wyborami świadczyli o Jego nieskończonej miłości.  

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzą: 

Ks. Robert, proboszcz 

Ks. Zbigniew 

Szczecin Osów 24.12.2017 r. 
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Liturgia słowa - IV niedziela Adwentu 

I czytanie: (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16) Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu,  

a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, 

ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział 

do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej 

nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze, Dawi-

dowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? A teraz przemówisz do 

sługi mojego, Dawida: To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska spośród 

owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd 

się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę naj-

większych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go 

tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni 

nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem 

moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapo-

wiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych 

przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzno-

ści, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawi-

ni, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Przede Mną dom twój i twoje 

królestwo będzie trwać na wieki.  

 II czytanie: (Rz 16,25-27) Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią  

i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wie-

ków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego 

Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, 

Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki 

wieków. Amen.  

Ewangelia: (Łk 1,26-38) W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta  

w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 

Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdro-

wiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmie-

szała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł 

do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 

Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyż-

szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba 

na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się 

to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie  

i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 

Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna  

i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma 

nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 

według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.  

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Ogłoszenia duszpasterskie - 24.12.2017 r.  

1. Dzisiaj przeżywamy czwartą niedzielą Adwentu. Msze św. z formularza adwentowego 

będą sprawowane do południa według stałego niedzielnego 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 ponie-

działek 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego i we wtorek 26 grudnia, Msze 

św. sprawowane będą według porządku niedzielnego 

2. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nowenna do Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę przed Mszą św. wieczor-

ną;  adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego  

w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny  

w sobotę po Mszy św. wieczornej. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Zbiórka ministrantów w czwartek 28 

grudnia o godz. 1100; Koło plastyczne w sobotę 30 grudnia o godz. 1100; dzieci, które 

grają w jasełkach parafialnych, sobota 30 grudnia po kole plastycznym (około 1300). 

4. Opłatki można nabyć w kościele dzisiaj po Mszach św. 

5. W okresie Świąt Bożego Narodzenia, aż do końca kolędy biuro parafialne będzie za-

mknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza. 

6. Wizyta duszpasterska zwana kolędą rozpocznie się w naszej parafii we wtorek 2 stycz-

nia 2018 r. 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”, 

„Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn para-

fialny „Okno”.  

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

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

nie spotkania z przychodzącym Jezusem Chrystusem. Rodzicom dzieci pierwszokomu-

nijnych, którzy zaangażowali się w przygotowanie adwentowych śniadań. Paniom z para-

fialnego Caritasu za prowadzenie dzieła świątecznej pomocy. Dziękuję Panu, który każ-

dego roku dostarcza choinki do kościoła. Paniom za pomoc w przygotowaniu i posprząta-

niu kościoła. Najbliższym współpracownikom za wszelką pomoc Bóg zapłać. A także 

wszystkim osobą za każdą pomoc materialną, finansową i modlitewną pragnę wyrazić 

swoją wdzięczność. 

9 W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Marka Matjanowskiego. Niech spoczywa w pokoju. 

10. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy Wam, Drodzy i Waszym Bliskim zło-

żyć 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 mu-

sieli 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. 

       Proboszcz 

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 


