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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 10.06.2018 r.  

8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez 
nich prowadzonych 

9.30 + Genowefa, Antoni 

11.00 + Stanisław Trociuk (22 greg.)  

12.30 Z okazji 27 rocz. ślubu Małgorzaty i Mariusza z prośbą o 
błogosławieństwo Boże i Opiekę MB nad całą rodziną 

19.00 W pewnej intencji 

Poniedziałek: 11.06.2018 r.  

18.00 + Stanisław Trociuk (23 greg.)  

Wtorek: 12.06.2018 r.  

18.00 + Stanisław Trociuk (24 greg.)  

Środa: 13.06.2018 r.  

18.00 + Stanisław Trociuk (25 greg.)  

Czwartek: 14.06.2018 r.   

18.00 + Stanisław Trociuk (26 greg.)  

Piątek: 15.06.2018 r.   

18.00 + Stanisław Trociuk (27 greg.)  

Sobota: 16.06.2018 r.  

18.00 + Stanisław Trociuk (28 greg.)  

Niedziela: 17.06.2018  r. 

8.00 + Stanisław Trociuk (29 greg.)  

9.30 + Jan Pazdan (41 rocz. śm.) 

11.00 Dziękczynna w 39 rocz. święceń kapłańskich ks. Zbi-
gniewa 

12.30 + Urszula Stankiewicz 

19.00 + Krzysztof 

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Liturgia słowa –  10 Niedziela Zwykła 
I czytanie: (Rdz 3, 9-15) Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego  

i zapytał go: "Gdzie jesteś?" On odpowiedział: "Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, 

przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się". Rzekł Bóg: "Któż ci powiedział, 

że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?" Mężczy-

zna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego 

drzewa i zjadłem". Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniłaś?" 

Niewiasta odpowiedziała: "Wąż mnie zwiódł i zjadłam". Wtedy Pan Bóg rzekł do 

węża: "Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domo-

wych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie 

dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy 

potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w pię-

tę".  

II czytanie: (2 Kor 4, 13 – 5, 1) Bracia: Mamy tego samego ducha wiary, według 

którego napisano: "Uwierzyłem, dlatego przemówiłem", my także wierzymy i dlate-

go mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie 

także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, aże-

by łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, pomnażała się Bogu na chwałę. Dlatego 

to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek ze-

wnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewiel-

kie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego 

wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewi-

dzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. 

Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszka-

nia, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie 

trwały w niebie.  

Ewangelia: (Mk 3, 20-35) Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum 

znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, 

wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów".  

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i mocą 

władcy złych duchów wyrzuca złe duchy". Wtedy przywołał ich do siebie i mówił 

im w przypowieściach: "Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo 

jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom we-

wnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan 

powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec  

z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza 

wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: 

Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpusz-

czone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma od-

puszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego". Mówili bowiem: "Ma ducha nie-

czystego". Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po 

Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: 

"Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest 

moją matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła Niego, 

rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, 
siostrą i matką".  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 10.06.2018 r.  

 

1. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca Pio  

w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętsze-

go Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od 

godz. 1700 do 1800;  Różaniec Siedmiu Boleści NMP w sobotę po Mszy św. 

wieczornej; Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które sprawowane są 

codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W piątek 

Litania do Najświętszego Serc Pana Jezusa odmawiana jest przy krzyżu na 

placu  kościelnym.  W sobotę  ze  względu na  to,  że  po  Mszy św.  jest 

wystawienie  Najświętszego Sakramentu  i  nabożeństwo maryjne  nie  ma 

nabożeństwa czerwcowego. 

2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Zmiana tajemnic Żywego Ró-

żańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 930; Matki w Modlitwie w piątek 15 

czerwca po Mszy św.; Koło plastyczne w sobotę 16 czerwca o godz. 1100. 

3. Zapraszamy w niedzielę 10 czerwca o godz. 1100 na Msze św. z okazji 39 

rocznicy święceń kapłańskich ks. Zbigniewa. 

4. Osoby, które nie wpłaciły jeszcze drugiej transzy (1500 zł) na wrześniową 

pielgrzymkę parafialną proszę o uregulowanie powinności. Zwolniły się dwa 

miejsca, jeśli ktoś chciałby pielgrzymować  po sanktuariach Maryjnych we 

Francji zapraszam po Mszy św. do zakrystii. 

5. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest 

modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Prośmy Boga o wszelkie 

łaski dla nas i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia 

wiecznego. 

6. Dzisiejszej niedzieli taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na 

zakup  organów do  naszego  kościoła.  Za  pomoc  i  wsparcie  finansowe 

dziękuję.  

7. Polecamy do czytania prasę katolicką. Do dyspozycji mamy periodyki: 

„Niedziela”, „Gość Niedzielny” i biuletyn parafialny „Okno”. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 

 

Intencje modlitewne RŻR na okres wakacyjny 

I RŻR -  O powołania kapłańskie zakonne i misyjne  

II RŻR - Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny 

jako skarb ludzkości.  

III RŻR - W intencji Ojczyzny 


