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INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 30.12.2012 r. - Niedziela Świętej Rodziny
8.00
9.30 + Władysława, Jerzy, Hanna, Rafał
11.00 + Bożena, Ryszard
12.30 Za parafian
19.00 O błogosławieństwo Boże i łaski dla Paulinki i jej rodziców
Poniedziałek: 31.12.2012 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 + Antoni (32 rocz. śm.)
Wtorek: 01.01.2013 r.- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi
9.30
11.00
12.30
19.00
Środa: 02.01.2013 r.
8.00
Czwartek: 03.01.2013 r.
8.00
Piątek: 04.01.2013 r.
8.00 O błogosławieństwo Boże dla Aleksandry w 20 rocznicę urodzin
Sobota: 05.01.2013 r.
8.00
Niedziela: 06.01.2013 r. - Uroczystość Objawienia Pańskiego
8.00
9.30 + Edward Januszkiewicz (34 rocz. śm.)
11.00
12.30
19.00

www.bolesna.szczecin.pl
4

Kolęda 2013
2 stycznia (środa)
ul.: Dziewanny; Junacka; Przesmyk; Spadziowa; Stawna; Wiśniowa.
3 stycznia (czwartek)
ul.: Mokra; Wiankowa.
4 stycznia (piątek)
ul.: Kaczeńców; Kluka; Mirtowa; Słoneczników.
5 stycznia (sobota)
ul.: Miodowa (bez Osiedla Gubałówka, Osiedla Miodowe I i Miodowe II).
7 stycznia (poniedziałek)
ul.: Miodowa: Osiedle Miodowe I, Osiedle Miodowe II, Osiedle Gubałówka
nr 119 - 119f i 121 – 121e
8 stycznia (wtorek)
ul.: Andersena; Bajkowa; Guliwera; Miodowa - Osiedle Gubałówka nr 125;
Nektarowa; Osowska; Pod Urwiskiem; Sezamkowa.
9 stycznia (środa)
ul.: Obłoków nr: 1,2, 3, 4,6,8, 36,38,40,43,45,47.
10 stycznia (czwartek)
ul.: Obłoków nr: 7 – 33, 10 – 32, 49 – 59, 65
11 stycznia (piątek)
ul.: Chmurna; Niebiańska.
12 stycznia (sobota)
ul.: Chłodna; Chorzowska; Malwowa.
14 stycznia (poniedziałek)
ul.: Narożna; Urocza.
15 stycznia (wtorek)
ul.: Kwiatów Polskich; Moczarowa.
16 stycznia (środa)
ul.; Macierzanki; Zawiła.
17 stycznia (czwartek)
uzupełnienia
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Liturgia słowa - Niedziela Świętej Rodziny
I czytanie (Syr 3,2-6.12-14) Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad
synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje
matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w
czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a
kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce: Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej
wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem
ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

II czytanie (Kol 3,12-21) Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw
drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko /przyobleczcie/
miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój
Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie
wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z /całym swym/ bogactwem:
z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I
wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko /czyńcie/ w imię
Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony bądźcie poddane mężom,
jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi!
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Ewangelia (Łk 2,41-52) Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Świę-

to Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy
wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie
zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli
dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.
Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego,
co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A
Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś
czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 30.12.2012 r.
1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2012 roku, jest świętem Świętej Rodziny z Nazaretu.
Wpatrując się w ikonę Świętej Rodziny, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie.
Prośmy Boga, aby w tych niełatwych czasach nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem.
2. Jutro, 31 grudnia podczas Mszy św. o godz. 18 00 będziemy dziękować Bogu - Dobremu Ojcu w
Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny.
3. 1 stycznia w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi Msze św. sprawowane będą według
porządku niedzielnego. Nie będzie Mszy św. o godz. 8 00.
4. Podczas trwania kolędy duszpasterskiej Msze św. w dzień powszedni w naszym kościele sprawowane będą o godz. 800. Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątkowy wieczór i inne nabożeństwa
liturgiczne na ten czas będą zawieszone. Porządek Mszy św. w niedzielę nie ulega zmianie. Biuro
parafialne do zakończenia kolędy będzie zamknięte. Wszystkie ważne sprawy proszę zgłaszać bezpośrednio do księdza.
5. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym modlimy się o
liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca - spowiedzi święta pierwszopiątkowa przed i po Mszy św. porannej. Ze względu na trwanie kolędy duszpasterskiej w styczniu nie
ma odwiedzin chorych; pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi
Panny.
6 Wizyta duszpasterska zwana kolędą rozpocznie się w naszej parafii 3 stycznia 2011 r. Kolęda od
poniedziałku do piątku rozpoczynać się będzie o godz. 16 00, a w sobotę o godz. 1500. Dzień prędzej
kolędę zapowiadać będą ministranci. Zadbajmy o chrześcijański wymiar kolędy. Wspólna modlitwa
niech będzie prośbą do Boga o błogosławieństwo dla rodziny. Porządek kolędy w tygodniu od 2 do 5
stycznia 2013 r.: 2 stycznia (środa) - ulica: Dziewanny; Junacka; Przesmyk; Spadziowa; Stawna; Wiśniowa. 3 stycznia (czwartek) - ulica: Mokra; Wiankowa.4 stycznia (piątek) - ulica: Kaczeńców; Kluka; Mirtowa; Słoneczników.5 stycznia (sobota) - ul. Miodowa (bez Osiedla Gubałówka, Osiedla Miodowe I i Miodowe II).
7. Zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 6 stycznia – w Uroczystość Objawienia Pańskiego po Mszy św. o godz. 930. Tego dnia po Mszach św. zbierane będą datki na obiady dla dzieci i młodzieży z naszej parafii.
8. W niedzielę w Uroczystość Objawienia Pańskiego zapraszamy również na Jasełka wystawione
przez dzieci z naszej parafii podczas Mszy św. o godz. 1230 oraz zachęcamy do rodzinnego kolędowania w kościele o godz. 1800 przed Mszą św. wieczorną. Kolędować będziemy razem z Nauczycielskim
Chórem Żeńskim Primo Vere pod batutą ks. kan. dr. Zbigniewa Woźniaka.
9. Zachęcamy do korzystania z daru Mszy świętej, której nieskończona wartość wypływa z zasług
Chrystusa. Prośmy Jezusa Chrystusa o błogosławieństwo i opiekę w nowym roku.
10. Niech w roku 2013 Jezus Chrystus wspiera Nas na drodze wiary, a Ta, która przewodzi Nam w
wierze – Maryja Matka Boga roztoczy nad Nami swoją opiekę.
Proboszcz
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