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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 15.12.2013 r.  

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowa-
dzonych 

9.30 + Tadeusz Sumisławski (19 rocz. śm.) 

11.00 1) + Jolanta Lis (1 rocz. śm.) 

2) + Stanisława, Wiktor Wesołowscy; + Józefa, Zofia 

12.30 + Helena, Emil Liegenza 

19.00 + Alicja Adamska (6 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 16.12.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 za parafian 

Wtorek: 17.12.2013 r. 

06.30  

18.00  

Środa: 18.12.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00  

Czwartek: 19.12.2013 r. 

06.30 + Teresa, zm. z rodziny 

18.00 + Aleksandra, Ludwik 

Piątek: 20.12.2013 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 21.12.2013 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 22.12.2013 r. 

8.00 + Jan (20 rocz. śm.), Wanda (11 rocz. śm.) 

9.30 + Jadwiga, Stanisław, Ryszard Stefanowicz 

11.00 + Zenon 

12.30 O Bożą mądrość dla dzieci i młodzieży, aby nie uległy pokusom  w 
świata - Matki w Modlitwie. 

19.00 + Jerzy (5 rocz. śm.) 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 42/2013  

Po co nam rekolekcje? 

 

 Żeby zrozumieć, czym są rekolekcje i jak je mamy przeżywać, najlepiej bę-

dzie zacząć od tego, skąd się wzięło oznaczające je słowo. A wzięło się ono z języka 

łacińskiego: od re-colligo oznaczającego „znowu zbierać, przyjmować, odzyskać” (w 

formie zwrotnej se recoligere oznacza „ochłonąć, opamiętać się”) lub też od re-colo - 

„na nowo uprawiać, znowu się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz rozważyć”. 

Chodziłoby więc o powrót do czegoś, powtórne rozważenie, zajęcie się czymś jesz-

cze raz. Czym? Naszym życiem. W codziennym zabieganiu rzadko mamy czas, by 

się nad czymś głębiej zastanowić. W życie (także duchowe) wkradają się pewnego 

rodzaju automatyzmy. Z jednej strony ułatwiają nam one życie (bo przecież trudno 

codziennie, podejmując modlitwę, zadawać sobie pytanie: po co w ogóle się modlę), 

z drugiej jednak strony automatyzmy te mogą powodować spłycenie rozumienia tre-

ści religijnych, gdyż wiele rzeczy robimy bezmyślnie. Nie zastanawiając się głębiej 

nad prawdami naszej wiary i przyjmując je mechanicznie „bo wszyscy tak wierzą i 

wszyscy tak robią”, ryzykujemy, że w momencie próby nie będziemy w stanie swojej 

wiary obronić. Mówiąc obrazowo: z naszą religijnością jest tak, jak z meblami - z 

czasem pokrywają się coraz grubszą warstwą kurzu. Jeśli tego kurzu nie będziemy 

przynajmniej raz na jakiś czas ścierać, z czasem nie będziemy mogli rozpoznać nie 

tylko koloru, ale nawet kształtu naszych stylowych „Ludwików”. Tak samo jest z 

wiarą - jeśli nie będzie co jakiś czas „odkurzana”, po pewnym czasie stanie się szara i 

bezkształtna.  

 Współczesność to coraz szybsze tempo życia. Wynalazki, które miały zapew-

nić nam więcej wolnego czasu, stały się „złodziejami czasu”. Okazało się bowiem, że 

owszem, dzięki współczesnej technice człowiek może zrobić więcej w krótszym cza-

sie, ale wcale nie spieszy się do tego, by ten czas wykorzystać na odpoczynek i 

„pozbieranie się”. Wręcz przeciwnie - jest coraz bardziej rozbity wewnętrznie, gdyż 

albo stwierdza, że „zdąży jeszcze więcej zrobić” i nie odpoczywa, albo poświęca 

czas na bezwartościowe rozrywki - coś, co go „rozrywa”, rozbija wewnętrznie. Reko-

lekcje to dobry czas, by w tym całym zabieganiu „pozbierać się” (re-colligo!), a mo-

że też „ochłonąć, opamiętać się” (se recoligere).   

 Rozpoczynamy czas adwentowych rekolekcji. Wykorzystajmy je dobrze, aby 

„ochłonąć” „pozbierać się” i „odzyskać” to, co w codziennym zabieganiu zgubili-

śmy.  
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Liturgia słowa –15.12.2013 r.  

 

I czytanie (Iz 35,1-6a.10) Niech się rozweseli pustynia i spieczona zie-
mia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak 
lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. 
Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą 
chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, 
wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie 
bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On 
sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i 
uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język 
niemych wesoło krzyknie. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą 
na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach: 
osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. 

 

II czytanie (Jk 5,7-10) Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pa-
na. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie 
deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie ser-
ca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, 
jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed 
drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, pro-
roków, którzy przemawiali w imię Pańskie. 

 

Ewangelia (Mt 11,2-11) Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach 
Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, 
który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowie-
dział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 
Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. Gdy oni 
odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli 
oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wy-
szli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach 
królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? 
Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On 
jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed To-
bą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między na-
rodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz 
najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 15.12.2013 r. 

1. Rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwentowe, które poprowadzi  
ks. kan. dr Zbigniew Woźniak, obecnie adiunkt WT US. Nauki głoszone będą na Mszach św.  
w niedzielę i od poniedziałku do środy na Mszy św. wieczornej o godz. 1800. Zapraszamy do 
udziału w tym świętym czasie, a Księdza Rekolekcjonistę  

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 Już teraz pragnę podziękować rodzicom za wszelką pomoc  
w przygotowaniu adwentowych śniadań. 

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 zakończona Koronką 
do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej 
Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny 
przed Mszą św. 

4. Spotkania opłatkowe w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, 
poniedziałek 16 grudnia o godz. 1830; Rady Parafialne we wtorek, 17 grudnia o godz. 1900; Gru-
py parafialne (Żywy Różaniec, Radio Maryja, Akcja Katolicka, Caritas, Krąg Biblijny, Matki  
w Modlitwie i osoby chętne) w czwartek 19 grudnia o godz. 1900; ministranci, kandydaci na 
ministrantów oraz schola muzyczna wraz z rodzicami w piątek 20 grudnia o godz. 1900. 

5. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: koło plastyczne w sobotę 21 grudnia o godz. 
1100.  

6. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek 20 grudnia od godz. 900. 

7. Parafialny Zespół Caritas kontynuuje akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. 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 dziękujemy za każdą pomoc. Wydawanie paczek dla ubogich  
w niedzielę 22 grudnia od godz. 1700 do 1800.  

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; w pierwszy i drugi dzień świat tak jak w niedzielę. 

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

te. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza. 

11. 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. Zapisy  

w zakrystii. Zapraszamy. 

12. Opłatki można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu oraz w tygodniu w domu 

parafialnym 

13. Ostatniej niedzieli na cele inwestycyjne parafii zebrane został 2000 zł. Dziękuję za wszelkie 

wsparcie. 

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

Bożej Nieustającej Pomocy.  


