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INTENCJE MSZALNE  

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  

Poniedziałek: 25.06.2018 r.  

18.00 + Edward Woroniecki 

Wtorek: 26.06.2018 r.  

18.00 W intencji Ojczyzny - III Róża Żywego Różańca 

Środa: 27.06.2018 r.  

18.00 W intencji Jolanty o łaskę zdrowia oraz o dary Ducha Świętego dla 
Niej i Sebastiana 

Czwartek: 28.06.2018 r.   

18.00 + Józefa Dziemianko (int. od rodz. Dziedziców i Jabłońskich z Ino-
wrocławia, Dziedziców z Złotnik Kujawskich i Wzorek z Opola) 

Piątek: 29.06.2018 r.   

18.00 + Weronika, Jan, Czesława, Janina z rodz. Jaszczuk, Iwanowskich  
i Matysiak 

Sobota: 30.06.2018 r.  

18.00 Msza św. dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o opie-
kę Matki Bożej dla Rodziny 

Niedziela: 01.07.2018  r. 

8.00 + Stanisław 

9.30 + Hanna Konieczka (30 dni po śmierci) 

11.00 + Marianna Sterczak (20 rocz. śm.); zm. z rodz. Sterczak i Pilar-
czyk 

19.00 Msza św. dziękczynna w 35 rocz. ślubu Elżbiety i Waldemara  
z prośbą o błogosławieństwo Boże na kolejne lata wspólnego życia 
i opieką Matki Bożej dla całej rodziny 

www.bolesna.szczecin.pl 
Twitter: @BolesnaSzczecin 
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Numer: 25/2018  

Wakacje – czas odpoczynku, czas relaksu, 

czas wyjazdów, wymarzonych 

i wytęsknionych urlopów… chwile wolne od 

pracy, od zabiegania czy gorączki i zaabsorbo-

wania setkami spraw dnia codziennego. Waka-

cje – tak bardzo wyczekiwany czas, bo prze-

cież można poleniuchować, obowiązki odło-

żyć na później, praca może poczekać przecież 

wypoczynek należy się każdemu. Wakacyjne 

oferty biur podróży zachęcają, przyciągają kolorowymi zdjęciami 

z najpiękniejszych zakątków świata … co wybrać? Riwiera turecka czy Egipt, 

a może jednak wypoczynek nad polskim morzem… niejednokrotnie te pytania ro-

dzą się wśród planujących wyjazdy i urlopy. Czy jednak wśród przeglądania ofert 

turystycznych, pakowania walizek, plecaków i nadziei, że pogoda dopisze pojawi 

się pytanie o Boga? Czy aby w wakacyjnym odpoczynku nie próbujemy postawić 

Boga na dalszym planie? Bóg…? Przecież poczeka… 

 I rzeczywiście… On czeka. On przemawia do naszych oczu poprzez piękno 

krajobrazów, czeka na tych, którym wydaje się, że Go nie potrzebują, a nawet na 

tych, którzy zaprzeczają Jego istnieniu, czeka na tych, którzy zapominają, że od 

Boga nie ma wakacji. Czeka zarówno w przydrożnej kapliczce, małym wiejskim 

kościółku na rozstaju dróg,  w górskich szczytach czy przyrodzie, która zachwyca 

swoim pięknem,  w napotkanym człowieku. Wszędzie tam gdzie człowiek przemie-

rza wakacyjne szlaki czeka Bóg. 

 Bóg nie jest medialny, nie umieszcza Siebie na wielkim billboardzie. On po 

prostu jest. Zawsze obok, zawsze blisko, stale obecny. Nie pozwólmy, by 

w wakacje samotny Chrystus czekał na próżno na spotkanie w Eucharystii, 

w sakramencie pokuty i pojednania, w modlitwie, w dziękczynieniu za piękno 

stworzonego świata. Wakacje są pięknym czasem, są darem Ojca niebieskiego. 

Niech więc ten dar będzie dobrze przez nas wykorzystany. 

Modlitwa wakacyjna 

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym 

umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na nowo na-

uczył się zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś, gdy byłem ma-

łym dzieckiem. Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, 

aby spędzili dobre ten czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, 

którzy nie mogą wyjechać z braku środków lub z powodu choroby. Panie, zmi-

łuj się nad nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie. 

Amen. 



2  

Liturgia słowa –  12 Niedziela Zwykła 

I czytanie: (Iz 49,1-6) Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uwa-

żajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspo-

mniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki 

Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim koł-

czanie. I rzekł mi: Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś 

mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz 

moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się  

w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który 

mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego 

Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi Słu-

gą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! 

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do 

krańców ziemi.  

II czytanie: (Dz 13,22-26) W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł 

powiedział: Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał 

świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po 

mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potom-

stwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela 

Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludo-

wi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: " Ja nie 

jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie 

jestem godny rozwiązać sandałów na nogach ". Bracia, synowie rodu 

Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekaza-

na nauka o tym zbawieniu.  

Ewangelia: (Łk 1,57-66.80) Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania  

i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak 

wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przy-

szli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. 

Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Od-

rzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali 

więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i 

napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast 

otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł 

strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpo-

wiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym sły-

szeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie 

ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył 

na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.   3 

Ogłoszenia duszpasterskie - 24.06.2018 r.  
1. Z niedzielą 1 lipca Msze św. w naszym kościele sprawowane będą we-

dług wakacyjnego porządku. W niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 12-
30, a w tygodniu - we wtorek i czwartek Msza św. sprawowana będzie o 

godz. 900. Pozostałe godziny Mszy św. i nabożeństw pozostają bez zmian.  

2. W piątek, 29 czerwca, obchodzić będziemy uroczystość Świętych Apo-

stołów Piotra i Pawła. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 1800. Trady-

cyjnie w tym dniu zbierana na tace ofiara przeznaczona jest na działalność 

Stolicy Apostolskiej. Ze względu na uroczystość liturgiczną w tym dniu 

nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

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

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

ustającej Pomocy z modlitwą za przyczyną św. Jana Pawła II w środę 

przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończo-

na Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Róża-

niec Siedmiu Boleści NMP w sobotę po Mszy św. wieczornej; Zaprasza-

my 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. 

4. 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. 

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

„Gość  Niedzielny”,  „Miłujcie  się”  i  biuletyn  parafialny  „Okno”.  

W okresie  wakacyjnym biuletyn  nie  będzie  wydawany.  Wznowienie 

nastąpi z początkiem października. Bieżące wiadomość znajdziemy na 

parafialnej  stronie  internetowej  i  na  profilu  parafii  na  Twitterze 

(@BolesnaSzczecin). 

7.  Wszystkim  solenizantom  i  jubilatom  życzymy  błogosławieństwa 

Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Proboszcz 


