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INTENCJE MSZALNE  

 

Niedziela: 09.12.2012 r.  

8.00  

9.30 + Stanisław (18 rocz. śm.) 

11.00 + Tadeusz Sumisławski (18 rocz. śm.) 

12.30 Za parafian 

19.00 O powrót męża do zdrowia  

Poniedziałek: 10.12.2012  r. - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 O zdrowie i szczęśliwy poród.  

Wtorek: 11.12.2012 r. 

06.30  

18.00  

Środa: 12.12.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 13.12.2012 r. 

06.30  

18.00 + Janusz Gądek (1 rocz. śm.)  

Piątek: 14.12.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 15.12.2012 r.  

18.00  

Niedziela: 16.12.2012 r.   

8.00  

9.30 W intencji Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz dzieł 
przez nich prowadzone.  

11.00 + Jadwiga Kotlewska (30 dni po pogrzebie)  

12.30 + Henryk, Leokadia Krupińscy  

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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KALENDARIUM NA ADWENT I OKRES BOŻEGO NARODZENIA 2012/13 

Numer: 41/2012  

09.12.2012 (II niedziela Adwentu.) zbiórka darów do kosza dla ubogich. 

11.12 (wtorek), godz. 630 – roraty. 

13.12 (czwartek), godz. 630 - roraty. 

15.12 (sobota), godz. 1600 – opłatek organizowany przez Radę Osiedla (dom parafialny). 

16.12 (II niedziela Adwentu). Rekolekcje adwentowe. Zbiórka darów do kosza dla ubo-

gich. Kiermasz dekoracji świątecznych organizowany przez dzieci z parafialnego 

koła plastycznego. 

  (II niedziela Adwentu), godz. 1700 – opłatek dla Ministrantów, Kandydatów na mi-

nistrantów i ich Rodzin (dom parafialny). 

17.12 (poniedziałek), godz. 1800 – Msza św. z nauką rekolekcyjną. 

  godz. 1800 – opłatek dla dzieci pierwszokomunijnych. 

  (wtorek), godz. 630 – roraty. 

18.12 (wtorek), godz. 1800 – Msza św. z nauką rekolekcyjną. 

19.12 (środa), godz. 1800 – Msza św. z nauką rekolekcyjną. 

20.12 (czwartek), godz. 630 – zakończenie rorat. 

  (czwartek), godz. 1900 – opłatek Rad Parafialnych (dom parafialny). 

21.12 (piątek), godz. 900 – odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. 

  (piątek), godz. 1830 – opłatek dla parafialnych grup duszpasterskich (Żywy Róża-

niec, Rodzina Radia Maryja, Caritas, Akcja Katolicka, Krąg Biblijny i inni chętni). 

22.12 (sobota), godz. 1500 – 1600 wydawanie paczek dla ubogich z naszej parafii. 

23.12 (IV niedziela Adwentu) 

24.12 (poniedziałek - Wigilia), godz. 2200 i 2400 – Msza święta. 

25.12 (wtorek – I dzień świąt) – Msze św. jak w niedzielę. 

26.12 (środa – II dzień świąt) – Msze św. jak w niedzielę. 

30.12 (niedziela – Święto Świętej Rodziny) – Msze święte jak w niedzielę. 

31.12 (poniedziałek), godz. 1800 – Msza św. na zakończenie roku kalendarzowego.  

01.01.2013 (wtorek - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi) – Msze św. jak  

w niedzielę, bez Mszy św. o godz. 800. 

02.01 (środa) – rozpoczęcie kolędy duszpasterskiej. 

06.01 (niedziela – Uroczystość Objawienia Pańskiego). Na Mszy św. dziecięcej jasełka . 
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Liturgia słowa - II niedziela Adwentu 

I czytani (Ba 5,1-9) Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a 
przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz 
się płaszczem sprawiedliwości, pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą 
koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać wspania-
łość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u Boga na wieki 
będzie nazwane: Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności! Podnieś się, 
Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na Wschód, zobacz twe 
dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zacho-
du, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni 
przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tro-
nie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, 
pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie 
mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachną-
ce ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do 
światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.  

II czytanie (Flp 1,4-6.8-11) Zawsze w każdej modlitwie, zanoszę prośbę 
za was wszystkich - z powodu waszego udziału w [szerzeniu] Ewangelii 
od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, 
który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa 
Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami 
wszystkimi [ożywiony] miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby 
miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym pozna-
niu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i 
bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, 
[nabytym] przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.  

Ewangelia (Łk 3,1-6) Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Ce-
zara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, 
brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abile-
ny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało sło-
wo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okoli-
cę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, 
jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na 
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda do-
lina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte 
niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie 
ujrzą zbawienie Boże.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 09.12.2012 r. 

1. W niedzielę 16 grudnia rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje  

adwentowe, które poprowadzi ks. kan. mgr Janusz Szczepaniak, obecnie pełniący funkcję 

Ojca Duchownego w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym. Nauki głoszone 

będą na Mszach św. w niedzielę i od poniedziałku do środy na Mszy św. wieczornej  

o godz. 1800. Zapraszamy. 

2. 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. 

3. Zapraszamy w grudniu na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego 

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

cej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną;  adoracja Najświętszego Sakramentu za-

kończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Młodzież przygotowująca się do bierzmo-

wania: klasa III gimnazjum w poniedziałek 11 grudnia: grupa I o godz. 1800 i grupa II  

o godz. 1900; klasa II gimnazjum w środę 12 grudnia o godz. 1900; klasa I gimnazjum  

w czwartek 13 grudnia o godz. 1830; katechezy biblijne w środę 12 grudnia o godz. 1900; 

Krąg Biblijny – czwartek, 13 grudnia po Mszy św. wieczornej; koło plastyczne w sobotę 

15 grudnia o godz. 1100; próba dzieci biorących udział w parafialnych jasełkach w sobotę, 

15 grudnia o godz. 1300; schola dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej  

w niedzielę w kościele 15 min. przed Mszą św. dla dzieci. 

5. W następną niedzielę, tj. 16 grudnia na Mszy św. o godz. 1230 zostaną poświęcone  

medaliki dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. 

6. Ministrantów, kandydatów na ministrantów wraz z rodzicami zapraszamy na opłatek 

wigilijny w niedzielę 16 grudnia o godz. 1700do domu parafialnego. 

7. Parafialny Zespół Caritas kontynuuje akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Nabywając świece 

na stół wigilijny wspieramy najbardziej potrzebujących. Dzisiejszej niedzieli oraz w na-

stępną, tj. 16 grudnia w kościele podczas Mszy świętych wystawiony będzie przez Caritas 

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, chemii domowej, słodyczy czy zabawek, dla najuboższych wśród nas. 

8. Opłatki na stół wigilijny można nabyć po każdej Mszy świętej niedzielnej i w tygodniu 

w domu parafialnym. 

9. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczone jest na 

inwestycję parafialne.  Także po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła będzie zbierana 

puszka na pomoc Kościołowi za wschodnią granicą Polski Za pomoc i wsparcie finansowe 

Bóg zapłać. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy.       

Proboszcz 


