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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 01.12.2013 r.  

8.00 Za parafian 

9.30 + Jan Wyder; Marianna, Kazimierz Krzak  

11.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Grażyny i Bogusła-
wa z okazji 60 rocznicy urodzin  

12.30 + Kazimiera Usnarska (14 rocz. śm.)  

19.00 O błogosławieństwo Boże dla Krzysia z okazji 2 rocznicy urodzin 

Poniedziałek: 02.12.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 O dobre przygotowanie się naszych rodzin i parafii do Świąt Bożego 
Narodzenia -II Róża Żywego Różańca 

Wtorek: 03.12.2013 r. 

06.30  

18.00 Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego po-
trzebują, by godnie żyć. - III Róża Żywego Różańca 

Środa: 04.12.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 + Michał 

Czwartek: 05.12.2013 r. 

06.30 + Janina, Stanisław Pajdak 

18.00 + Irena Kościów (30 dni po pogrzebie) 

Piątek: 06.12.2013 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - I Ró-
ża Żywego Różańca 

Sobota: 07.12.2013 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 08.12.2013 r. 

8.00 + Karol 

9.30 + Eleonora, Bolesława 

11.00 Msza św. dziękczynna z okazji 27 rocznicy urodzin Krzysztofa z 
prośbą o błogosławieństwo Boże, łaski i opiekę Matki Bożej 

12.30 O uzdrowienie Ani i Krzysia 

19.00 + Danuta (2 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 40/2013  

Pielgrzymka do La Salette i Ars-sur-Formans  

z wypoczynkiem na stokach narciarskich Francji  

15-23.02.2014 r. (I tydzień ferii zimowych) 
 

15 luty (Sb): przejazd nocny przez Niemcy i Szwajcarię do Grenoble; 

16 luty (Nd): sanktuarium Maryjne w La Salette i stoki narciarskie  

du Grand Serrey: 32 trasy, 55 km, altitude max 2184 m*; 

17 luty (Pn): stoki narciarskie Val d’Isère: ok.100 tras, 250 km, altitude max 

3500 m; 

18 luty (Wt): stoki narciarskie Chamrousse: 50 tras, 90 km, altitidue max  

2300 m; 

19 luty (Śr): stoki narciarskie Sameoens: 75 tras, 145 km, altitude max  
3500 m; 

20 luty (Cz): stoki narciarskie Les 7 laux: 50 tras, 115 km, altitude max  

2400 m; 

21 luty (Pt): stoki narciarskie Chamonix Mont Blanc: 65 tras, 108 km, altitude 

max 3840 m; 

22 luty (Sb): sanktuarium w Ars-sur-Formans (św. Jan Maria Vianny)  

i przejazd przez Niemcy do Szczecina. 

23 luty (Nd): powrót do Szczecina. 

*ze względu na warunki atmosferyczne program może ulec zmianie. 

 

Cena 2100 zł + skipass 

 
Cena obejmuje: 7 noclegów: Grenoble – Hotel d’Angleterre***- standard ****  

(bezpłatne Wi-Fi dostępne w całym obiekcie); 7 śniadań – buffet; 6 obiadokolacji; przejazd 

autokarem i dowóz na trasy narciarskie; transport sprzętu narciarskiego; ubezpiecze-

nie  narciarskie; opiekę duszpasterską; zwiedzanie sanktuarium maryjnego w La Salette; zwie-

dzanie sanktuarium św. Jana Marii Vianney w Ars-sur-Formans. 

 

Organizator: Parafia pw. MB Bolesnej i Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius” 

http://bolesna.szczecin.pl/?p=4593
http://bolesna.szczecin.pl/?p=4593
http://bolesna.szczecin.pl/?p=4593
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Liturgia słowa –01.12.2013 r. - I niedziela Adwentu 

 

I czytanie (Iz 2,1-5) Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące  
Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pa-
na stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszyst-
kie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, 
wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas 
nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo 
wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem. On będzie rozjem-
cą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy 
swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Na-
ród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej za-
prawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światło-
ści Pańskiej!  

 

II czytanie (Rz 13,11-14) Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nade-
szła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie 
jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła,  
a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przy-
obleczmy się w zbroję światła. żyjmy przyzwoicie jak w jasny 
dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, 
nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chry-
stusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.  

 

Ewangelia (Mt 24,37-44) Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak 
było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.  
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż 
wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, 
aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z 
przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden 
będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna 
będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w 
którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospo-
darz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by 
czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy 
bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Czło-
wieczy przyjdzie.  

 3 

Ogłoszenia duszpasterskie - 01.12.2013 r. 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent – czas naszego przygotowania na spotkanie 
z przychodzącym Chrystusem, Zbawicielem Świata. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami 
zapraszamy na Roraty we wtorek i czwartek o godz. 630. Po wspólnej modlitwie rodzice 
dzieci pierwszokomunijnych zapraszają wszystkich na wspólne śniadanie do domu  
parafialnego. 

2. Dzisiaj podczas każdej Mszy św. zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki 
będzie można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu oraz w kancelarii  
parafialnej. 

3. Zapraszamy w grudniu 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 zakoń-
czona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu 
Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; możliwość spowie-
dzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św. 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Różańca w nie-
dzielę, 01 grudnia po Mszy św. o godz. 930; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świę-
tej w poniedziałek, 02 grudnia o godz. 1800; drugi rok przygotowania do bierzmowania  
w środę, 04 grudnia o godz. 1830; Matki w Modlitwie w piątek, 06 grudnia o godz. 1900; 
zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę, 07 grudnia o godz. 1030; koło plastyczne  
w sobotę 07 grudnia o godz. 1100. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek  
będziemy się modlić o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W sposób szczególny 
zapraszamy na Msze św., a później na spotkanie w domu parafialnym ministrantów i kan-
dydatów wraz z rodzicami. Spowiedź święta pierwszopiątkowa od godz. 1700.  Odwiedzin 
chory w domach z posługą sakramentalną w piątek od godz. 900. W pierwszą sobotę miesią-
ca w szczególny sposób zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu Maryi. 

6. Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius” i parafia zapraszają wszystkie dzieci na 
zabawę mikołajkową w sobotę 07 grudnia o godz. 1600 w domu parafialnym. 

7. W dniach od 15 do 23 lutego 2014 r. (I tydzień ferii zimowych), organizowana jest przez 
parafię i Fundację „Ad melius”, 9-dniowa pielgrzymka do Matki Bożej z La Salette i do 
Ars-sur-Formans (św. Jan Maria Vianney) z wypoczynkiem na stokach narciarskich  
Francji. Więcej informacji na parafialnej stronie internetowej. Zapisy w zakrystii. 

8. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki na obiady dla najbardziej potrzebującej młodzie-
ży i dzieci z naszej parafii. A za tydzień w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas 
Mszy św. przeznaczona będą na inwestycję parafialne. Za pomoc i wsparcie finansowe Bóg 
zapłać. 

9. Za tydzień Parafialny Zespół Caritas rozpocznie akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Naby-
wając świece na stół wigilijny wspieramy najbardziej potrzebujących. Wystawiony będzie 
także na Mszach świętych kosz na dary, z których zostaną zrobione paczki świąteczne dla 
ubogich z naszej parafii. Prosimy o otwartość serca i na miarę możliwości wsparcie,  
poprzez ofiarowanie produktów spożywczych, proszków do prania, czy słodyczy dla  
najuboższych wśród nas. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


