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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 19.06.2016 r.  

8.00 + Marianna, Wacław  

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

11.00 + Urszula, Piotr, Franciszek, zmarli z rodziny  

12.30 + Jerzy Wielebiński (7 rocz. śm.)  

19.00 O Boże miłosierdzie i zbawienie dla Orleny Cedergren 

Poniedziağek: 20.06.2016 r. - NaboŨeŒstwo do Ŝw. Ojca Pio 

18.00 Za zmarłych na Syberii 

Wtorek: 21.06.2016 r. 

18.00 + Maria Kijek 

środa: 22.06.2016 r. - Nowenna do MB NieustajŃcej Pomocy 

18.00 + Antoni, Jan 

Czwartek: 23.06.2016 r.  

18.00 + Stanisław 

PiŃtek: 24.06.2016 r. - Koronka do Miğosierdzia BoŨego 

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Rodziny, o światło Ducha Świę-
tego i opiekę Matki Bożej 

Sobota: 25.06.2016 r. - R·Ũaniec Siedmiu BoleŜci NMP 

18.00  

Niedziela: 26.06.2016 r.  

8.00 Msza św. dziękczynna z okazji 35 rocznicy ślubu Elżbiety  
i Waldemara z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata 
wspólnego życia 

9.30 W intencji Matek w Modlitwie 

11.00 Msza św. dziękczynna z okazji 7 urodzin Aleksa z prośbą  
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej . 

19.00 + Irena Olewińska, Rafał Przybylski; zm. z rodz. Olewińskich, 
Wodowik 

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 25/2016  

Kult Ŝw. Jana Chrzciciela w KoŜciele  

jest bardzo dawny. Sięga początków chrześcijaństwa. Dowodem czci szczególniej-

szej, jaką jego osobę się otacza, jest sama klasa dzisiejszego święta. Jest ono zalicza-

ne do uroczystości, a więc do świąt klasy najwyższej. Od wieku IV powstają świąty-

nie ku czci św. Jana Chrzciciela. Do najstarszych i najsławniejszych należy Bazylika 

Św. Jana na Lateranie w Rzymie. Do najwspanialszych budowli Damaszku należy 

słynny meczet Dżamije el-Oumawi. Stała tu kiedyś świątynia rzymska, wzniesiona 

ku czci Jowisza. Cesarz Teodozjusz I Wielki (379-395) zamienił ją na Bazylikę Św. 

Jana Chrzciciela. Turcy zamienili ją na meczet. Liczy on 131 m długości i 38 m sze-

rokości. W zachodniej części tegoż meczetu znajdować się ma według miejscowej 

tradycji głowa św. Jana Chrzciciela w przepięknym marmurowym grobowcu, gęsto 

obwieszonym złotymi lampami. Turcy bowiem czczą świętego Jana jako jednego  

z proroków. Powstały nawet zakony ku jego czci. Najwięcej znany w historii Kościo-

ła - to Joannici. W początkach był to zakon rycerski. Ich dom macierzysty powstał 

przy kościele św. Jana Chrzciciela w Amalfii w Italii w roku 1048. Regułę zatwier-

dził papież Innocenty II w roku 1130. Nosili oni czarny płaszcz z krzyżem białym. 

Do Polski sprowadził ich książę Henryk Sandomierski. Mieli swój klasztor w Zago-

ściu. Potem mieli ich znacznie więcej zwłaszcza na ziemiach zachodnich. Po upadku 

Jerozolimy w roku 1187 przenieśli się do twierdzy Akko, a po jej upadku (1291) na 

wyspę Rodos. W roku 1522 musieli wyspę oddać Turkom i wtedy Joannici przenieśli 

się na Maltę. Stąd znana ich nazwa Kawalerów Maltańskich. Sporo też kościołów 

chlubi się, że posiada relikwie św. Jana Chrzciciela, jak np: czaszka w Amiens we 

Francji, relikwie kości w drogocennym relikwiarzu w Katedrze w Genui, duża kość 

w relikwiarzu katedry w Brukseli, czy do roku 1596 pokazywana czaszka Świętego 

w Toruniu. Już w V wieku pisze św. Hieronim, że ciało Męczennika było w wielkiej 

czci w Sebaście w Samarii. Jego relację w tym samym czasie potwierdza Rufin  

i Teodoret. Pokazywano tam również przez wiele lat ramię Świętego w relikwiarzu. 

Posiadaniem głowy św. Jana szczycą się nadto: bazylika Laterańska, Lyon, Beauvais, 

Turyn, Nimes, Aosta, Leon, Burgos. Można by wymienić dosłownie kilkadziesiąt 

miejscowości, które mają: głowę, ramię, palec, zęby i inne relikwie. Czym to tłuma-

czyć? Wielką popularnością tego Świętego, którego relikwie chciano mieć wszędzie. 

Jest rzeczą pewną, że do naszych czasów nie dochowała się żadna pamiątka po św. 

Janie. Są one świadectwem czasów, które nawet w wątpliwych relikwiach widziały 

przypomnienie wielkiego proroka Chrystusa i szukały impulsu do jego szczególnej 

czci.   
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Liturgia sğowa - 12 niedziela zwykğa 

 

I czytanie: (Za 12,10-11) Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruza-

lem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebi-

li, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą 

nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie 

wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na 

równinie Megiddo.  

II czytanie: (Ga 3,26-29) Wszyscy bowiem dzięki wierze jesteście 

synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostali-

ście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie 

ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wol-

nego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście 

kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, 

to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzi-

cami.  

Ewangelia: (Ğk 9,18-24) Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli  

z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają 

Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; 

jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. 

Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za 

Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby 

nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wy-

cierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczo-

nych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. 

Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się za-

prze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie na-

śladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe 

życie z mego powodu, ten je zachowa.  

Przedszkole  Montessori - zapisy cağoroczne 

tel.: 883 -065 -354;  

www.montessori.szczecin.pl  
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Ogğoszenia duszpasterskie - 19.06.2016 r. 

1. W piątek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzci-

ciela. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 1800. Z racji uroczystości nie obowią-

zuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

2. 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 Najświętszej Maryi Panny  

w sobotę po Mszy św. wieczornej; nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku 

do piątku po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830. W piątek Lita-

nia do NajŜwiňtszego 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 Naj-

świętszej Maryi Panny nie ma nabożeństwa czerwcowego. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Zbiórka ministrantów w sobo-

tę 25 czerwca o godz. 1130; koło plastyczne w sobotę, 25 czerwca o godz. 

1100. 

4. Z niedzielą 26 czerwca zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych.  

W okresie wakacyjnym nie będzie odprawianej Mszy św. o godz. 1230 

5. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 1900 zł. Za 

wszelką pomoc serdecznie dziękuję. Dzisiejszej niedzieli na placu przyko-

ścielnym zbierane są datki do puszki na kolonie letnie prowadzone przez die-

cezjalny Caritas.  

6. Ktoś, kto prosi o odprawienie Eucharystii w godziwej intencji, włącza 

dzięki Bożej łasce konkretne osoby czy wydarzenia w dzieło zbawcze Chry-

stusa. Intencja mszalna – jest zatem niepowtarzalną dla nas wierzących – ła-

ską, podarowaną nam przez Boga. Korzystajmy z tej łaski Intencje mszalne 

można zamawiać w zakrystii po Mszy świętej lub w biurze parafialnym  

w środę, od godz. 1900 do 2000 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik 

„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”, „Miłujcie się”  

i biuletyn parafialny „Okno”, w którym znajdziemy  czytania na bieżącą nie-

dzielę, ogłoszenia duszpasterskie, intencje na najbliższy tydzień. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Proboszcz 


