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INTENCJE MSZALNE  

 

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 za parafian 

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

18.00 + Tomasz Śliwak (3 rocz. śm.)  

Wtorek: 11.12.2012 r. 

06.30  

18.00 + Elżbieta Sobieraj (14 rocz. śm.)  

Środa: 12.12.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 13.12.2012 r. 

06.30  

18.00 + Aleksandra, Ludwik  

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 + Jan Bera (30 dni po pogrzebie)  

11.00 + Wanda (10 rocz. śm.), Jan (19 rocz. śm.)  

12.30 O błogosławieństwo Boże na dalszą drogę życia dla Justy-
ny z okazji 18 urodzin.  

19.00 + Alicja Adamska (5 rocz. śm.)  

www.bolesna.szczecin.pl  1 

Słowa Ewangelii św. do odczytania w Wigilię 

P. + W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. 

W. Amen.  

Wprowadzenie 

P. W sześćdziesiątym piątym tygodniu lat według proroctwa Daniela, w sto dziewięć-
dziesiątej czwartej olimpiadzie - według kalendarza greckiego, w 752 roku po założeniu 
miasta Rzymu, w 42 roku panowania Oktawiana Augusta, cesarza rzymskiego, gdy na 
całym świecie nastał pokój, zechciał Jezus Chrystus, wieczny Bóg i Syn wiecznego Oj-
ca, świat uświęcić przez swoje błogosławione przyjście. Dlatego święcimy dziś naro-
dzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa według ciała. Z głęboką wiarą, jak to czynili nasi 
ojcowie, posłuchajmy słów Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości 
wydarzenie narodzin Syna Bożego.  

Ewangelia (Łk  2, 1-14) 

          W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis 

ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą 

Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego 

miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowe-

go, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać 

z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla 

Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki 

i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy 

przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy 

nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 

Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która bę-

dzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, któ-

rym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w 

pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebie-

skich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój 

ludziom Jego upodobania». Oto Słowo Pańskie. 

W. Chwała Tobie, Chryste. 

Numer: 42/2012  
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Liturgia słowa - III niedziela Adwentu 

 

I czytanie (So 3,14-18a) Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś rado-
sny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! 
Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izra-
ela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego 
dnia powiedzą Jerozolimie: Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe 
ręce! Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się 
weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, (jak 
w dniu uroczystego święta).  

II czytanie (Flp 4,4-7) Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz po-
wtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza 
wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie tro-
skajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w 
modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który prze-
wyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystu-
sie Jezusie.  

Ewangelia (Łk 3,10-18) Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? 
On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który 
nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także 
celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czy-
nić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam 
wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im 
odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz 
poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napię-
ciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Me-
sjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz 
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 
rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i 
ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: 
pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. 
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 16.12.2012 r. 

1. Rozpoczynamy dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwentowe, które poprowa-

dzi ks. kan. mgr Janusz Szczepaniak, Ojciec Duchowny 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 ostatnie już Roraty we wtorek i czwartek 

(zakończenie rorat) o godz. 630. Po wspólnej modlitwie rodzice dzieci pierwszokomunijnych 

zapraszają wszystkich na wspólne śniadanie do domu parafialnego. Pragnę podziękować rodzi-

com za wszelką pomoc w przygotowaniu adwentowych śniadań. 

3. Spotkania opłatkowe w domu parafialnym: ministranci, kandydaci na ministrantów wraz z 

rodzicami, niedziela 16 grudnia o godz. 1700; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, 

poniedziałek 17 grudnia o godz. 1800; Rady Parafialne w czwartek, 20 grudnia o godz. 1900; Gru-

py parafialne (Żywy Różaniec, Radio Maryja, Akcja Katolicka, Caritas, Krąg Biblijny i osoby 

chętne) w piątek 21 grudnia o godz. 1830; 

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: koło plastyczne w sobotę 22 grudnia o godz. 1100; 

próba dzieci biorących udział w parafialnych jasełkach w sobotę, 22 grudnia o godz. 1300. 

5. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 1230 zostaną poświęcone medaliki dla dzieci przygotowujących się 

do I Komunii Świętej. 

6. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek 21 grudnia od godz. 900. 

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

stół wigilijny wspieramy najbardziej potrzebujących. Dzisiejszej niedzieli oraz od poniedziałku 

do piątku 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 do-

mowej, słodyczy czy zabawek, dla najuboższych wśród nas. Wydawanie paczek dla ubogich w 

sobotę od godz. 1500 do 1600. 

8. Dzisiaj po Mszach św. dzieci z parafialnego koło plastycznego wystawiają kiermasz ze świą-

tecznymi dekoracjami. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na potrzeby koła plastycznego.  

9. Msze święte w Święta Bożego Narodzenia odprawiane będą według porządku: w Wigilię - 24 

grudnia o godz. 2200 i 2400, a w pierwszy i drugi dzień świąt tak jak w niedzielę. 

10. W okresie od rekolekcji adwentowych aż do końca kolędy biuro parafialne będzie zamknięte. 

Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza. 

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

w domu parafialnym. 

12. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne zebrane zostało 1.900 zł. Za wsparcie finansowe Bóg 

zapłać. 

13. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy.  


