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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 22.09.2013 r.  

8.00 Za parafian 

9.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad dziećmi, aby 
wartości chrześcijańskie zakorzeniły się głęboko w ich sercach i 
przyniosły wiele owoców. (intencja od Matek w Modlitwie) 

11.00 + Edward (5 rocz. śm.) 

12.30 O łaski i błogosławieństwo Boże dla Rodziny intencjodawcy. Z 
prośbą o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19.00 + Stefan Łukianiuk (30 rocz. śm.) 

Poniedziałek: 23.09.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 + Józef Damszel (30 dni po pogrzebie) 

Wtorek: 24.09.2013 r. 

18.00 + Ewa Baranowska (od rodziny Florków z Limanowej) 

Środa: 25.09.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe  

Czwartek: 26.09.2013 r. 

18.00 + Jan, Florentyna 

Piątek: 27.09.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Antonina, Tadeusz 

Sobota: 28.09.2013 r. 

18.00  

Niedziela: 29.09.2013 r. 

8.00  

9.30 + Ewa Baranowska (30 dni po pogrzebie) 

11.00 O błogosławieństwo Boże dla Zuzanny i Michała z okazji u rodzin. 
O światło Ducha Świętego i dar mądrości w życiu. 

12.30  

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 30/2013  

Objawienia Matki Bożej w Kibeho (3) - główne elementy orędzia. 

1.Pilne wezwanie do skruchy i przemiany serc: „Okażcie skruchę, żałujcie za grze-
chy, żałujcie za grzechy!”. „Nawróćcie się, kiedy jest jeszcze na to czas”; 2. Diagnoza 
moralnego stanu świata: „Świat ma się bardzo źle”. „Świat działa na własną zgubę, 
wkrótce wpadnie w otchłań, to znaczy pogrąży się w niezliczonych i nieustających 
nieszczęściach”. „Świat buntuje się przeciwko Bogu, popełnia za dużo grzechów; nie 
ma miłości ani pokoju”. „Jeśli nie okażecie skruchy i nie przemienicie waszych serc, 
wszyscy wpadniecie w otchłań”; 3. Głęboki smutek Dziewicy Maryi: Widzące mó-
wią, że widziały jak płakała 15 sierpnia 1982 r. Matka Słowa bardzo się martwi bra-
kiem wiary ludzi i ich zatwardziałością w grzechu. Skarży się na nasze złe zachowanie, 
które charakteryzuje rozwiązłość obyczajów, upodobanie do zła, ciągły brak posłuchu 
dla Przykazań Bożych; 4. „Wiara i brak wiary przyjdą niepostrzeżenie”. To jedno z 
tajemniczych zdań, które Maryja powiedziała Alphonsine więcej niż raz w początkach 
objawień, z prośbą, by je powtórzyć ludziom; 5. Zbawcze cierpienie: Ten temat jest 
jednym z najważniejszych w historii objawień w Kibeho, zwłaszcza u Nathalie Muka-
mazimpaka. Dla chrześcijanina cierpienie, zresztą nieuniknione w życiu doczesnym, 
jest obowiązkową drogą do osiągnięcia chwały niebieskiej. 15 maja 1982 r. Dziewica 
Maryja powiedziała swoim widzącym, a przede wszystkim Nathalie: „Nikt nie wcho-
dzi do nieba, nie cierpiąc”. Albo jeszcze: „Dziecko Maryi nie rozstaje się z cierpie-
niem”. Ale cierpienie jest również sposobem na odpokutowanie za grzechy świata i 
udział w cierpieniach Jezusa i Maryi dla zbawienia świata. Widzący zostali zaproszeni 
do przeżycia tego orędzia w konkretny sposób, do akceptacji cierpienia z wiarą i rado-
ścią, do umartwiania się  i rezygnacji z przyjemności w celu nawrócenia świata. Kibe-
ho jest w ten sposób przypomnieniem miejsca krzyża w życiu chrześcijanina i Kościo-
ła; 6. Módlcie się nieustannie i szczerze: Ludzie nie modlą się, a nawet jeśli się mo-
dlą, wielu z nich nie robi tego jak należy. Dziewica prosi widzących, aby dużo modlili 
się za świat, nauczyli innych jak się modlić i modlili się zamiast tych, którzy się nie 
modlą. Dziewica prosi nas, byśmy modlili się z większą gorliwością i szczerze; 7. Kult 
Maryi, urzeczywistniany przede wszystkim przez regularne i szczere odmawianie ró-
żańca; 8. Różaniec do Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi: Widząca Marie Claire Mu-
kangango mówi, że otrzymała objawienia na tym różańcu. Dziewica kocha ten róża-
niec. Znany niegdyś, popadł potem w zapomnienie. Matka Boża z Kibeho pragnie, aby 
przywrócono mu dobre imię i rozpowszechniono w Kościele. Różaniec do Siedmiu 
Boleści nie zajmuje wcale miejsca Różańca Świętego.; 9. Dziewica Maryja pragnie, 
aby zbudowano Jej kaplicę na pamiątkę Jej objawienia się w Kibeho. Ten temat sięga 
do objawienia z 16 stycznia 1982 r. i wielokrotnie powraca tamtego roku z nowymi 
szczegółami; 10. Módlcie się bez przerwy za Kościół, ponieważ w najbliższym czasie 
czekają go poważne przykrości. Alphonsine usłyszała to od Dziewicy 15 sierpnia 1983 
r. i 28 listopada 1983 r. 
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Liturgia słowa - XXV niedziela zwykła 

I czytanie (Am 8,4-7) Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrol-
nego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: Kiedyż minie nów księżyca, 
byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spi-
chlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszo-
wać. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i 
plewy pszeniczne będziemy sprzedawać. Przysiągł Pan na dumę Jakuba: Nie 
zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków.  

 

II czytanie (1 Tm 2,1-8) Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, 
wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za 
królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie 
ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i 
miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie 
zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden 
też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał 
siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. 
Ze względu na nie, ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię 
prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan we wierze i prawdzie. Chcę więc, by 
mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i 
sporu.  

 

Ewangelia (Łk 16,1-13) Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty 
człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. 
Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego 
zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do sie-
bie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, że-
brać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich do-
mów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużni-
ków swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten 
odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, sia-
daj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś wi-
nien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i 
napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postą-
pił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi 
sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyja-
ciół niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do 
wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej bę-
dzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczci-
wy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się 
wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym do-
brem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? żaden sługa nie może 
dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miło-
wał; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu 
i mamonie.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 22.09.2013 r. 

 

1. W niedzielę 15 września przeżywaliśmy w naszej wspólnocie dzień 

odpustu parafialnego. Dziękuję wszystkim parafianom za wspólną mo-

dlitwę i za udział w uroczystej Mszy św. 

2. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 1100 odbędzie się obrzęd odnowienia 

przyrzeczeń ślubnych małżonków. Polecajmy naszej modlitwie mał-

żeństwa i rodziny z naszej wspólnoty parafialnej, aby zawsze silne by-

ły Bogiem i tworzyły Kościół domowy. 

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

w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną. Zapraszamy w sposób 

szczególny jutro na nabożeństwo, gdyż w liturgii Kościoła obchodzi-

my w tym dniu wspomnienie obowiązkowe św. Pio z Pietrelciny, pre-

zbitera; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed 

Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona 

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

4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: spotkanie osób, które 

chciałby uczestniczyć w zajęciach językowych organizowanych przy 

parafii w czwartek 26 września o godz. 1700. W roku 2013/14 oferuje-

my zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego i w miarę 

potrzeby z hiszpańskiego i rosyjskiego. Zajęcia skierowane są dla osób 

dorosłych i dzieci. Więcej informacji na internetowej stronie parafial-

nej i w gablocie z ogłoszeniami przed kościołem; spotkanie scholii w 

sobotę 28 września o godz. 1300 . 

5. Biuro parafialne czynne jest w środę od godziny 1900 do 2000. 

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

kandydatów po Mszy św. w zakrystii kościoła. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa 

Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Proboszcz 


