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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 21.06.2015 r.  

8.00 + Magdalena, Władysław, Anna, Wojciech, Wanda, Władysław. 

9.30 W  intencji Matek w Modlitwie z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 
rodzin 

11.00 1. + Andrzej (4 rocz. śm.), Aleksandra, Kazimierz 
2. + Waleria Wais (9 greg.) 

12.30 + Jerzy Wielebiński (6 rocz. śm.) 

19.00 + Andrzej, Stefan 

Poniedziałek: 22.06.2015 r. -  Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 + Waleria Wais (10 greg.) 

Wtorek: 23.06.2015 r.  

18.00 1. + Stanisław (6 rocz. śm.) 
2. + Waleria Wais (11 greg.) 

Środa: 24.06.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00 + Waleria Wais (12 greg.) 

Czwartek: 25.06.2015 r. 

18.00 + Waleria Wais (13 greg.) 

Piątek: 26.06.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Waleria Wais (14 greg.) 

Sobota: 27.06.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Waleria Wais (15 greg.) 

Niedziela: 28.06.2015 r.  

8.00  

9.30 + Waleria Wais (16 greg.) 

11.00 + Eugeniusz 

19.00 Msza św. dziękczynna z okazji 35 rocznicy ślubu Małgorzaty i Mieczy-
sława z prośbą o błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla całej  
rodziny. 

  

www.bolesna.szczecin.pl 

Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 25/2015  

Parafialna pielgrzymka Jasna Góra -  
Łagiewniki -Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska 
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Liturgia słowa –  XII niedziela zwykła 

I czytanie (Hi 38,1.8-11) I z wichru Pan odpowiedział Hiobowi 

te słowa: Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzo-

ne, gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pier-

wotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrze-

ciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla two-

ich nadętych fal.  

II czytanie (2Kor 5,14-17) Miłość Chrystusa przynagla nas, po-

mnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy po-

marli. A właśnie za wszystkich umarł /Chrystus/ po to, aby ci, co 

żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i 

zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy we-

dług ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to 

już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje 

w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a 

oto wszystko stało się nowe.  

Ewangelia (Mk 4,35-41) Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus 

rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zosta-

wili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne ło-

dzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale bi-

ły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi 

na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, 

nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi 

i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała 

głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jeste-

ście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden 

do drugiego: Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są 

Mu posłuszne?  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 21.06.2015 r. 

 

1. W środę 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

Zapraszamy na Mszę św. o godz. 1800. 

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

działek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomo-

cy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu ze 

względu na remont jest odwołana; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi 

Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej; Zapraszamy na nabożeństwa czerwco-

we, które sprawowane będą 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 odmawiamy Różaniec Siedmiu Boleści 

Najświętszej Maryi Panny nie ma nabożeństwa czerwcowego. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zbiórka ministrantów, koło pla-

styczne i schola w sobotę 27 czerwca o godz.1100. z okresem wakacyjnym 

wszystkie spotkania grup parafialnych są zawieszone. 

4. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 2050 zł. Za wszelką 

pomoc serdecznie dziękuję. Dzisiejszej niedzieli na placu przykościelnym zbiera-

ne są datki do puszki na kolonie letnie prowadzone przez diecezjalny Caritas.  

5. Osoby wyjeżdżające na parafialną pielgrzymkę do Matki Bożej w Fatimie  

i miejsc świętych w Portugalii proszę o wpłacenie ostatnich rat pieniężnych. 

Zwolniło się jedno miejsce. Jeśli ktoś chciałby skorzystać proszę o kontakt z księ-

dzem Proboszczem. 

6. Zapraszamy do udziału w zajęciach z języka obcego dla dzieci i dorosłych w 

roku szkolnym 2015/2016. Przy parafii działa także przedszkole Montessori wy-

chowujące dzieci w duchu rodzinnych wartości katolickich. Zapisy do przedszko-

la i na zajęcia językowe już trwają. Więcej informacji dotyczących przedszkola  

i zajęć językowych na parafialnej stronie internetowej. 

7. Polecamy prasę katolicką. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”, „Gość 

Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”, „Miłujcie się” i biuletyn parafialny 

„Okno”.  Zachęcamy również do odwiedzania  profilu parafii na  

Twitterze (@BolesnaSzczecin), gdzie znajdziemy między innymi bieżące zdjęcia 

z remontu prezbiterium i życia parafii.  

8. Z niedzielą 28 czerwca zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych. W okresie 

wakacyjnym nie będzie odprawianej Mszy św. o godz. 12.30 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i 

opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


