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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 08.09.2013 r.  

8.00 + Ewa Baranowska  

9.30 + Roman Szot (1 rocz. śm.)  

11.00 + Adam Kaczmarek (2 rocz. śm.)  

12.30 + Anna, Stefania, Antoni, Leonard, Jan, Stanisław  

19.00 O Bożą opiekę i błogosławieństwo dla Anny z okazji 26 rocznicy urodzin.  

Poniedziałek: 09.09.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo war-
tość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i ludzi – III Róża Żywego Różańca  

Wtorek: 10.09.2013 r. 

18.00 + Irena (8 rocz. śm.)  

Środa: 11.09.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 
+ Marianna Tomasik (9 rocz. śm.)  

Czwartek: 12.09.2013 r. 

18.00 + Krzysztof Miklarzewski (5 rocz. śm.); + Jadwiga, Antoni Rogowscy  

Piątek: 13.09.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Alicji i Marka z okazji 5 rocz. ślubu 
oraz o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla całej rodziny.  

Sobota: 14.09.2013 r. 

18.00  

Niedziela: 08.09.2013 r. 

8.00  

9.30  

11.00  

12.30 Msza święta odpustowa 

1) Za parafian;  

2) 2) O łaski i błogosławieństwo Boże dla Jubilatki  

19.00 + Maria Kijek (2 rocz. śm.)  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 28/2013  

Objawienia Matki Bożej w Kibeho (1) 

28 listopada 1981 r. uczennica szkoły średniej w Kibeho (Rwanda), Alphonsine Mu-

mureke, powiedziała, że widziała Panią niezwykłej urody, która przedstawiła się jako 

„NYINA WA JAMBO”, to znaczy „Matka Słowa”. Dziewczynka natychmiast roz-

poznała w niej błogosławioną Dziewicę Maryję, matkę Jezusa naszego Zbawiciela. 

Zjawisko to powtarzało się potem, co jakiś czas. Dziewica prosiła wszystkich o na-

wrócenie, wiarę i szczerą modlitwę. W chwili ekstaz uczennice, a nawet nauczyciele, 

którzy tego chcieli, mogli przeprowadzać testy na ciele Alphonsine w celu poddania 

jej próbie i sprawdzenia autentyczności jej słów. Wkrótce w szkole ujawniły się dwie 

nowe widzące, i to w bezpośrednim związku z Alphonsine: 12 stycznia 1982 

r. Nathalie Mukamazimpaka, a 2 marca 1982 r. Marie Claire Mukangango. Pomimo 

krytycznych słów i wszelkiego rodzaju obiekcji dotyczących objawień, w szkole 

w Kibeho i poza nią dość szybko zaczął rozwijać się ruch poparcia. Już przed feriami 

szkolnymi na Boże Narodzenie 1981 r., grupa „nawróconych” uczennic i nauczycieli 

zaczęła stale pojawiać się na spotkaniach modlitewnych z Alphonsine, na których 

odmawiano różaniec przeplatany kantykami na cześć Najświętszej Dziewicy. W ma-

ju 1982 r. zjawisko objawień miało przybrać nowy obrót, wychodząc poza szkołę w 

Kibeho docierało do różnych regionów Rwandy i poza jej granice. Podczas objawień 

publicznych praktycznie nie było ekstaz grupowych ani jednoczesnych; przeciwnie, 

widzące miały kolejno objawienia indywidualne, wymieniając się na miejscu tego 

samego dnia, albo tylko jedna cieszyła się prawie wyłączną „wizytą niebieską”,  

a inne uczestniczyły jak wszyscy. Objawienia, dłuższe lub krótsze w zależności od 

przypadku, naznaczone były ciężkimi upadkami na zakończenie ekstaz. Różniły się 

również bogactwem słów, długością ekstaz, śpiewami, modlitwami wstawienniczy-

mi, błogosławieństwami (zwłaszcza z użyciem wody), powtarzającymi się upadkami 

w czasie tego samego objawienia w niektóre dni (poczynając od 15 sierpnia 1982 r. 

do końca wielkiego postu 1983 r.) oraz innymi dotkliwymi cierpieniami. wielki post 

1983 r. szczególnie odznaczał się nadzwyczajnymi głodówkami, z bliska obserwo-

wanymi przez grupę lekarzy z Rwandyjskiego Uniwersytetu Narodowego. Alphonsi-

ne Mumureke mówi, że 20 marca 1982 r. odbyła z Najświętszą Dziewicą wielogo-

dzinną „podróż mistyczną” do innego „świata”, przez „miejsca”, które opisuje sym-

bolicznym językiem każącym myśleć o takich rzeczywistościach jak piekło, czyściec 

i niebo. 30 października 1982 r. Nathalie Mukamazimpaka miała podobne doświad-

czenie, obserwowane przez członków komisji teologicznej.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rwanda
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alphonsine_Mumureke&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alphonsine_Mumureke&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nathalie_Mukamazimpaka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie_Claire_Mukangango&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kibeho
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
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Liturgia słowa - XXIII niedziela zwykła 

I czytani (Mdr 9,13-18b) Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż 

pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania 

nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przyby-

tek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z tru-

dem znajdujemy, co mamy pod ręką - a któż wyśledzi to, co jest na 

niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał  

z wysoka Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi 

stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich 

Mądrość.  

II czytanie (Flm 9b-10.12-17) Jako stary Paweł, a teraz jeszcze wię-

zień Chrystusa Jezusa - proszę cię za moim dzieckiem - za tym, które-

go zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś je-

go, to jest serce moje, przyjmij do domu! Zamierzałem go trzymać 

przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach /

noszonych dla/ Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego 

bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z do-

brej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś 

go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewol-

nika, jako brata umiłowanego. /Takim jest on/ zwłaszcza dla mnie, ileż 

więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się 

poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie!  

Ewangelia (Łk 14,25-33) Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił 

się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawi-

ści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie same-

go, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za 

Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować 

wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykoń-

czenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, 

wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął 

budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, 

aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, 

czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudzie-

stoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia posel-

stwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak 

więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może 

być moim uczniem.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 08.09.2013 r. 

1. Msza św. w niedzielę sprawowana jest o godz. 800, 930, 1100, 1230 (dla dzieci)  

i 1900. W tygodniu Msza św. odprawiana jest o godz. 1800. Możliwość spowiedzi  

w ciągu dnia pół godziny przed Mszą świętą. 

2. Za tydzień, w niedzielę 15 września – wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, prze-

zywać będziemy odpust parafialny. Zapraszamy na uroczystą Msze św. odpustową 

o godz. 1230. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczyć będzie ks. kan. Józef 

Filipek. 

3. Nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo do świętego ojca Pio w ponie-

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

w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończo-

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

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: spotkanie młodzieży i dzieci biorą-

cych udział w inscenizacji wierszy pana Zbigniewa Smoczka w poniedziałek, 09 

września o godz. 1900. Jeśli są jeszcze chętne osoby można po Mszy św. zgłosić się 

w zakrystii lub do pani katechetki Teresy; spotkanie Rady Gospodarczej w ponie-

działek 09 września o godz. 2000; spotkanie rodziców i młodzieży, która pragnie  

w tym roku rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania w czwartek 12 

września o godz. 1900; zbiórka ministrantów w sobotę 14 września o godz. 1000  

w kościele. 

5. Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dzisiaj na Mszy św. o godz. 1230. 

6. Chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami, mogą zapisać się na kandydatów 

po Mszy św. w zakrystii kościoła. 

7. Ofiary składane dzisiaj podczas Mszy św. przeznaczone są na inwestycje para-

fialne. Dziękuję za wszelką pomoc. 

8. Polecamy prasę religijną w tym wznowiony biuletyn parafialny OKNO – Osow-

skiego Katolika Nowina. 

9. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modli-

twa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny, 

nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar 

życia wiecznego. 

10. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Ewę Baranowską. Niech spoczywa w pokoju. 

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opie-

ki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


