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INTENCJE MSZALNE  

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. Zbigniewa 

12.30 + Urszula Stankiewicz 

19.00 + Krzysztof 

Poniedziałek: 18.06.2018 r.  

18.00 + Stanisław Trociuk (30 greg.)  

Wtorek: 19.06.2018 r.  

18.00 1) + Jadwiga, Antoni Rogowscy  
2) W intencji Natalii z okazji 17 urodzin z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i dary Ducha Świętego  

Środa: 20.06.2018 r.  

18.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne - I Róża Żywego Ró-
żańca  

Czwartek: 21.06.2018 r.   

18.00 Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny 
jako skarb ludzkości - II Róża Żywego Różańca  

Piątek: 22.06.2018 r.   

18.00 Msza św. dziękczynna za 50 lat małżeństwa Jadwigi i Ryszarda 
Iwanow z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dal-
sze lata wspólnego życia.  

Sobota: 23.06.2018 r.  

18.00 Msza św. dziękczynna w 25 rocz. ślubu Elwiry i Jarosława z prośbą 
o błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla całej rodziny i syna 
Konrada  

Niedziela: 24.06.2018  r. 

8.00 O błogosławieństwo Boże dla Katarzyny na czas egzaminów  

9.30 + Janina, Ireneusz Irzykowscy  

11.00 Msza św. Dziękczynna z okazji 10 rocz. Ślubu Tomasza i Jagody z 
prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodziny i wszelkie łaski dla 
dzieci: Anny, Zuzanny i Ewy, która obchodzi swoje urodziny  

12.30 + Anna 

19.00 + Rafał Przybylski, + Irena Olewińska; + Wiktoria, Stefan; + Alek-
sander, Wiesława Wołowik  

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 24/2018  

 

Wakacyjny  

porządek  

Mszy św.  

i nabożeństw 

 

Dzień tygodnia Godzina Mszy św Dodatkowe nabożeństwo 

 

 

Niedziela  

8.00  

9.30 

11.00 

19.00 

Poniedziałek 18.00 Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

Wtorek 9.00  

Środa 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy  

z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II 

Czwartek 9.00  

Piątek 18.00 Od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sa-

kramentu z Koronką do Miłosierdzia Boże-

go 

Sobota 18.00 Różaniec Siedmiu Boleści NMP/ Nabożeń-

stwo Pierwszych Sobót Miesiąca 
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Liturgia słowa –  11 Niedziela Zwykła 

 
I czytanie: (Ez 17, 22-24) Tak mówi Pan Bóg: "Ja także wezmę 

wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych jego pę-

dów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na 

wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda 

owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim 

zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego 

gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który 

poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który 

sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu 

suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię".  

II czytanie: (2 Kor 5, 6-10) Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak 

długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od 

Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. 

Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało  

i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy 

to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bo-

wiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy 

otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.  

Ewangelia: (Mk 4, 26-34) Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem 

Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. 

Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, 

sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw 

źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon 

dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". Mówił jesz-

cze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowie-

ści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je 

wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. 

Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypusz-

cza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cie-

niu". W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli 

ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno 

zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 17.06.2018 r.  

 

1. Z niedzielą 1 lipca Msze św. w naszym kościele sprawowane będą według 

wakacyjnego porządku. W niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 1230,  

a w tygodniu - we wtorek i czwartek Msza św. sprawowana będzie o godz. 900. 

Pozostałe godziny Mszy św. i nabożeństw pozostają bez zmian.  

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

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

cej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakra-

mentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 

1800; Różaniec Siedmiu Boleści NMP w sobotę po Mszy św. wieczornej; Zapra-

szamy 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. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Matki w Modlitwie w piątek 22 

czerwca po Mszy św.; Koło plastyczne w sobotę 23 czerwca o godz. 1100; Zbiór-

ka ministrantów w sobotę 23 czerwca o godz. 1100. 

4. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1100 na Msze św. z okazji 39 rocznicy święceń 

kapłańskich ks. Zbigniewa. 

5. Zwolniły się dwa miejsca na parafialną pielgrzymkę po sanktuariach 

Maryjnych we Francji, jeśli ktoś chciałby razem z nami pielgrzymować 

zapraszam po Mszy św. do zakrystii. 

6. W zakrystii po Mszy św. są do odebrania zdjęcia z I Komunii Świętej 

7. 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. 

8. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne, zakup organów do naszego 

kościoła, zebrane zostało 2000 zł. Za pomoc i wsparcie finansowe dziękuję.  

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

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

11. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Józefę Dziemianko. Niech spoczywa w 

pokoju. 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i 

opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


