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INTENCJE MSZALNE  

 

Niedziela: 10.06.2012 r.  

8.00  

9.30  

11.00 O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Mariusza  
z okazji 21 rocznicy ślubu i o łaski Boże dla całej rodziny 

12.30 za parafian 

19.00 O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty z okazji imienin 

Poniedziałek: 11.06.2012 r. 

18.00  

Wtorek: 12.06.2012 r. 

18.00  

Środa: 13.06.2012 r.  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 14.06.2012 r. 

18.00  

Piątek: 15.06.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 16.06.2012 r.  

18.00  

Niedziela: 17.06.2012 r.   

8.00  

9.30  

11.00  

12.30  

19.00 O dobre wykorzystanie łaski sakramentu bierzmowania i o 
błogosławieństwo Boże w życiu. 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter 

prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.  Mistyka średniowiecza łączyła 

kult Serca Jezusowego w bardzo żywym nabożeństwem do Najśw. Rany boku Jezusa. Od 

XVII wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje się własnością ogółu wiernych i całego 

Kościoła. Przyczyniło się do tego dwoje świętych: św. Jan Eudes i św. Małgorzata Maria 

Alacoque. Pierwszy działał bardziej z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgorzata - pod 

wpływem nakazów, jakie otrzymała od samego Chrystusa, który chciał się jej pośrednictwem 

posłużyć. Główna zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do Najśw. Serca Pana Jezu-

sa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). 

Żyła ona w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym ukryciu w klaszto-

rze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego, by 

spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do 

niej: "Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych 

płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednic-

twem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami". Następnie Jezus wziął serce Mał-

gorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał 

Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: "Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj 

daję ci inne imię - umiłowanej uczennicy mojego Serca".  

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Ser-

ca: 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie; 2. Ustalę pokój w ich rodzinach; 3. Będę ich po-

cieszał w utrapieniach; 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci; 

5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach; 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i 

ocean miłosierdzia; 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi; 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do 

doskonałości; 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczo-

ny; 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w 

Sercu moim; 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych; 12. W nad-

miarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w 

pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że mi-

łość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, 

a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. 

Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce 

także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo.  

Numer: 24/2012  
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Liturgia słowa - X niedziela zwykła 

I czytanie (Rdz 3, 9-15) Pan Bóg zawołał na mężczyznę 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? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą posta-
wiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do nie-
wiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. 
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszyst-
kich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz 
jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a nie-
wiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty 
zmiażdżysz mu piętę.  

II czytanie  (2 Kor 4, 13-5, 1) Cieszę się przeto owym duchem wiary, według które-
go napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówi-
my, 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, ażeby w pełni obfi-
tująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie podda-
jemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak 
ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia 
naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się 
wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzial-
ne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet 
zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od 
Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.  

Ewangelia  (Mk 3, 20-35) Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że 
nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go po-
wstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w Piśmie, któ-
rzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzu-
ca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może 
szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie króle-
stwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie 
mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to 
nie może się ostać lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i 
sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. Za-
prawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopu-
ścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy 
nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma 
ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali 
po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powie-
dzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż 
jest moją matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: 
Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i mat-
ką.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 10.06.2012 r. 

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo czerwcowe w dzień 

powszedni po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830;  Nowenna do Matki 

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

go Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 

1800. Możliwość spowiedzi w dzień powszedni – pół godziny przed Mszą św. 

2. W tradycji polskiej do czwartku 07 czerwca obchodzimy oktawę Bożego Ciała, pod-

czas której odbywa się procesja Eucharystyczna wokół naszego kościoła, która połączo-

na jest ze Mszą św. wieczorną o godz. 1800. Nasz udział w liturgii oktawy jest wyrazem 

wiary i autentycznego przylgnięcia do Jezusa. 

3. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzić będziemy w piątek 15 

czerwca. Zapraszamy na Msze św. o godz. 1800. Tego dnia ze względu na święto litur-

giczne nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  

4. Spotkania formacyjne: Spotkanie przygotowujące do sakramentu bierzmowania: I 

klasa gimnazjum - 12 czerwca we wtorek o godz. 1900; II klasa gimnazjum – 11 czerw-

ca w poniedziałek o godz. 1800 – I grupa i o godz. 1845 – II grupa. Członków Parafialne-

go Koła Radia Maryja zapraszamy w środę 13 czerwca o godz. 1800 na Msze św. a na-

stępnie na spotkanie formacyjne w domu parafialnym. Zbiórka ministrantów w sobotę 

16 czerwca o godz. 1400 w domu parafialnym. 

5. Dzisiejsza taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na parafialne inwesty-

cje – w sposób szczególny na zabezpieczenie przed wilgocią ścian kościoła. Także na 

placu przykościelnym zbierane są datki do puszki na KUL i WT w Szczecinie. Za po-

moc i wsparcie finansowe dziękujemy. 

6. W zakrystii do odebrania są dla młodzieży zdjęcia z tegorocznego bierzmowania. 

7. Ktoś, kto prosi o odprawienie Eucharystii w godziwej intencji, włącza dzięki Bożej 

łasce konkretne osoby czy wydarzenia w dzieło zbawcze Chrystusa. Intencja mszalna – 

jest zatem niepowtarzalną dla nas wierzących – łaską, podarowaną nam przez Boga. 

Korzystajmy z tej łaski działającej w przestrzeni Kościoła, przez nas tworzonego i zbu-

dowanego na fundamencie Chrystusa, który „czyni wszystko nowym”.  

8. Dziękuję wszystkim parafianom za wspólną modlitwę i za udział w procesji Euchary-

stycznej w Uroczystość Bożego Ciała. Szczególne podziękowania kieruję w kierunku 

osób, które zaangażowały się w przygotowanie i sam przebieg procesji: dzieciom sypią-

cym kwiatki; ministrantom; panom niosącym baldachim i prowadzącym księdza z Naj-

świętszym Sakramentem; panu, który dostarczył brzózki; pani organistce i katechetce 

oraz wszystkim tym, którzy mieli wkład w uświetnienie uroczystości. Pragnę wyrazić 

swoje podziękowanie oraz wyrazy szacunku i wdzięczności osobom, które podjęły 

dzieło budowy ołtarzy na ulicach naszego osiedla. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


