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Z życia Kościoła
Dzisiaj w Kościele Święto
Przemienienia
Pańskiego.
Upamiętnia ono objawienie
skierowane przez Jezusa do
trzech wybranych uczniów:
Piotra, Jakuba i Jana.

∎ Cudowny Obraz Matki Bożej
Jasnogórskiej

T

rwa pielgrzymowanie
na Jasną Górę. Dziś
chcielibyśmy przybliżyć trochę historii i faktów związanych z samym obrazem
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Wizerunki utrwalone na
tym obrazie, czyli Najświętszą
Maryję Pannę oraz Dzieciątko
Jezus zna chyba każdy Polak i
każdy katolik.
Stara legenda mówi, iż został on namalowany przez Św.
Łukasza Ewangelistę na płycie
stołu używanego przez świętą
Rodzinę w Nazarecie. Następnie w IV wieku Św. Helena matka cesarza Konstantyna
Wielkiego, miała przywieźć ze
sobą obraz z Jerozolimy do
Konstantynopola. Następnie
około wieku IX czy X cesarz Bizancjum miał podarować obraz księciu ruskiemu o imieniu
Lew, który przywiózł go na
Ruś. W XIV wieku obraz
umieszczono w zamku w Beł-

zie (40 kilometrów od
Lwowa), gdzie znalazł go
książę Władysław Opolczyk.
Książę chcąc zabezpieczyć obraz przed ewentualnym zniszczeniem przez Tatarów, postanowił przewieźć go do Opola.
W drodze zatrzymał się na
krótki odpoczynek w Częstochowie. Wówczas Matka Boża
miała mu przekazać, iż tutaj
właśnie chce pozostać. Książę
Władysław Opolczyk pozostawił więc obraz na Jasnej Górze,
oddając go pod opiekę Ojcom
Paulinom, sprowadzonym z
Węgier w 1382 roku.
Legenda legendą jednak
prawdziwe pochodzenie i czas
powstania obrazu wciąż pozostaje przedmiotem dyskusji
naukowców. Niektórzy uczeni
twierdzą, że dzieło namalowano w Bizancjum. Inni, że na
Rusi, na Bałkanach, lub w Italii.
Nie budzi jednak wątpliwości,
iż obraz wyróżnia wschodni
charakter. Data powstania malowidła również owiana jest
tajemnicą, bowiem badania w
tym zakresie utrudnia fakt, iż
był przemalowywany (być
może kilkukrotnie). Prawdopodobna jest wersja, że pierwotny obraz z VI lub VII wieku
gruntownie przemalowano w
XII czy XIII stuleciu, jednak
pewności w tym zakresie nie
ma.
Obraz namalowany jest na

trzech deskach lipowych. Z
uwagi na bezcenną wartość
obraz Matki Bożej Częstochowskiej rokrocznie poddawany jest konserwacji, która
odbywa się w Wielkim Tygodniu i najczęściej połączona
jest także ze zmianą sukni zdobiącej wizerunek. Obecnie jest
dziewięć sukienek na oryginał
Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Niedawno, bo 28 lipca tego
roku na Cudowny Obraz Matki
Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze nałożono nowe korony. Diademy te są repliką
pierwszych papieskich koron
ofiarowanych Maryi w 1717 r.
przez papieża Klemensa XI i
skradzionych w 1909 r. GL ∎

Z cyklu: Wspomnienia z pielgrzymowania na Jasną Górę

∎ Moje pielgrzymowanie do
Tronu Matki Bożej na Jasną Górę

D

zisiaj kolejny fragment
z dziennika wspomnień
Bronisława Fikus z II Kaszubskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Z dziennika: «Myśl odbycia
pieszej pielgrzymki do Częstochowy nurtowała mnie od
dłuższego czasu. Zawsze jed-
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nak, w porze letniej istniały
przeszkody, głównie natury
zawodowej, które uniemożliwiały mi realizację tego zamiaru. Dopiero przejście na
emeryturę stworzyło sprzyjające po temu warunki. A oto
motywy, jakie mną kierowały.
Pierwszy to podziękować
Bogu i Matce Jego w jakiś
szczególny,
niekonwencjonalny sposób, za łaski i dobrodziejstwa, których tak wiele w
moim życiu doznałem. A było
ich naprawdę nie mało.
Przeżyłem wojnę. Zdrowy i
cały powróciłem do domu,
podczas gdy trzej moi kuzyni i
wielu kolegów oraz znajomych na zawsze pozostało na
bitewnych polach. Dzięki
moim kochanym rodzicom
wyniosłem z domu prawidłowe, fundamentalne zasady
prostej ludowej religijności
Nie tej pokazowej, manifestacyjnej, odświętnej, ale tej szarej, codziennej konsekwentnie
realizowanej.
Nauczyli mnie moi rodzicie
uczciwości, prawdomówności
i pracowitości, nauczyli poszanowania każdego człowieka i
udzielania mu pomocy, gdy
znajdzie się w rzeczywistej potrzebie, a do tego wpoili mi ten
wewnętrzny, życiowy optymizm streszczający się w powiedzeniu mojego ojca: Da
Bóg dzień, da i radę. Optymizm
ten w każdej sytuacji życiowej
pozwalał mi zachować wewnętrzną pogodę ducha.
Nie wyniosłem z mojego
domu uzależnień nikotynowoalkoholowych, ale za to nauczyłem się tam kochać zielone
przestrzenie pól i lasów, nau-

czyłem się wchłaniać zapachy
kwietnych łąk, kwitnących łanów zbóż i upajającej woni
skoszonych traw. Nie przypominam sobie bym w mojej
wieloletniej pracy zawodowej
doznał jakowych znaczących
przykrości. Było wręcz przeciwnie: dawała mi niemało
pięknych, a niekiedy bardzo
wzruszających przeżyć.
A w moim życiu rodzinnym?
Tu również tyle dobrego.
Dzieci nie sprawiały nam żadnych, znaczących kłopotów
wychowawczych, a obecnie
założyły już własne - i jak widzę, zdrowe moralnie i uczciwe rodziny. I jeszcze moje
zdrowie. Wszystkim życzę oby
im tak służyło jako mnie dotychczas służy.
Te wszystkie, wymienione
powody, to aż zbyt wiele, aby
w jakiś szczególny sposób podziękować Opatrzności.
Motyw drugi, ten był już natury bardziej przyziemnej.
Chciałem po prostu sprawdzić
swoje siły fizyczne, chciałem
udowodnić samemu sobie, rodzinie i wszystkim znajomym
,że pomimo moich sześćdziesięciu trzech lat jestem jeszcze
w pełni sprawny i odporny na
wszelkie trudy i niewygody.
Chciałem też przy tej okazji
zrealizować moje skryte marzenie odbycia jakiejś dłuższej, pieszej wędrówki dla poznania piękna naszego kraju.
Motyw trzeci, to ciekawość,
chęć poznania i przekonania
się osobiście, namacalnie jaki
wpływ wywiera - pod względem fizycznym i psychicznym
- tak długa wędrówka na jej
uczestnikach. Chciałem tego

wszystkiego
doświadczyć,
przeżyć i zobaczyć reakcje ludzi obserwujących te gromady
pielgrzymów
wędrujących
przez wiele dni ku dalekiej
Częstochowie. Zobaczyć to,
przeżyć, a potem wszystko
opisać.
Ten trzeci aspekt był u mnie
na początku dominujący.
Przez pierwsze dwa dni byłem, pod względem psychicznym raczej obserwatorem niż
rzeczywistym uczestnikiem
pielgrzymki. Bowiem z natury
nie jestem entuzjastą religijności manifestacyjnej, wyrażającej się w formie procesji,
pielgrzymek, czy wielkich
zgromadzeń. Są one czasami
na pewno potrzebne. Niektórym dają poczucie siły, pewności siebie, a przez to umacniają
ich wiarę, czasem są źródłem
głębszej refleksji. Nie mniej
razi mnie przykładanie przez
wielu wierzących zbyt wielkiej
wagi do wymienionych form
przy jednoczesnym lekceważeniu nakazów naszej wiary w
życiu codziennym. Bo jakże
często dzieje się tak, że przez
udział w manifestacjach zdajemy się wołać: patrzcie jacy to
my jesteśmy, jacy pobożni,
jacy Boży i Maryjni, jak wielką
stanowimy siłę. Cały nasz naród jest wierzący, katolicki,
wspaniały. A z drugiej strony,
ten wspaniały, katolicki naród
kradnie, kłamie, przekupuje,
krzywdzi, po trupach - jak to
się mówi - wspina się wyżej,
kłóci się, wałkoni, pije, pali,
gorszy maluczkich i tak dalej
w nieskończoność. Sądzę, że to
zestawienie powinno dać niejednemu z nas kanwę do głęb-
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szego zastanowienia się jacy
to tak naprawdę jesteśmy.
Ostateczne postanowienie
uczestnictwa w pielgrzymce
do Częstochowy powziąłem na
początku maja podczas kilkunastokilometrowej wędrówki
po bożepolskich lasach. Cudowna, wiosenna pogoda i
przepiękne krajobrazy wyzwoliły we mnie nieprzepartą
tęsknotę za dalą a lekkość z
jaką szedłem utwierdziła w
przekonaniu, że z powodzeniem mogę podjąć ten-bądź co
bądź - niebagatelny wysiłek.
No bo jakby na to nie patrzeć,
przebycie około sześćsetkilometrowej drogi w niewiadomych, a na pewno zmiennych
warunkach pogodowych, przy
niejakich trudnościach aprowizacyjnych i kwaterunkowych, wymaga sporo sił i odporności, tak fizycznej jak i
psychicznej. Byłem jednak
przeświadczony, że podołam.
Idzie przecież wielu i to w różnym wieku. Czy jestem gorszy
od innych?»
Z dziennika Bronisława Fikus
„Pod Błękitnym Znakiem
na Maryjnym Szlaku” ∎

Dziękujemy rodzinie p. Bronisława
za udostępnienie nam zapisków.
Ciąg dalszy wspomnień z dziennika
w kolejnych numerach biuletynu.

Słowo Boże na niedzielę

∎ Modlitwa jest
przywilejem

I czytanie: Dn 7, 9-10. 13-14
II czytanie: 2 P 1, 16-19
Ewangelia: Mt 17, 1-9
Słowa Ewangelii
ezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką,
osobno. Tam przemienił się
wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś
stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz
i Eliasz, którzy rozmawiali z
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię
tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto
obłok świetlany osłonił ich, a z
obłoku odezwał się głos: «To
jest mój Syn umiłowany, w
którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie».
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich,
dotknął ich i rzekł: «Wstańcie,
nie lękajcie się». Gdy podnieśli
oczy, nikogo nie widzieli, tylko

J
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samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus
przykazał im mówiąc: «Nie
opowiadajcie nikomu o tym
widzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie».
Rozważanie
ezus nie przemienił się, aby
zrobić na uczniach jakieś
niesamowite wrażenie. Tym
niezwykłym znakiem chciał
im i nam powiedzieć, że wszyscy potrzebujemy przemiany,
że nasza postać nie ma jeszcze
tego blasku, który jest nam
właściwy, że jesteśmy ciągle
jeszcze jakoś "przyćmieni", co
przejawia się choćby popełnianymi grzechami.
Potrzebujemy przemienienia. Może go dokonać w nas
tylko Bóg, ale potrzebuje naszego "wstąpienia na górę".
Każdy czas modlitwy jest właśnie owym "wstępowaniem
wzwyż", jest "pogrążaniem się
w obłoku" Bożej obecności.
Dlatego warto się modlić.
Modlitwa nie jest czymś, co
my dajemy Bogu, choć jest wysiłkiem. Ona jest przywilejem,
tak jak przywilejem było to, że
Jezus zabrał na górę Piotra, Jakuba i Jana.

J

Mieczysław Łusiak SJ,
www.deon.pl∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
ców Kłanina. O godz. 17.30 różaniec, następnie msza święta i procesja z figurą
1. Dzisiaj w czasie mszy o godz. 12.00 moMatki Boskiej wokół kościoła – prosimy o
dlimy się wraz z Bractwem Brewiarzowym.
przyniesienie ze sobą świec.
Dzisiaj też spotkania różańcowe w Poł- 3. Przeżyciu najbliższej niedzieli będzie patrochówku i Starzyńskim Dworze, a za tydzień
nować Obraz Oblicza Pańskiego, który
w Kłaninie, w Starzynie i w Werblini.
znamy z całunu Turyńskiego. Ten nie nama2. W przyszłą niedzielę kolejne czuwanie falowany przez człowieka Obraz, papież
timskie, ofiarowane w intencji mieszkańFranciszek nazwał Ikoną Miłosierdzia

∎ Ogłoszenia parafialne
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Bożego. Kazanie na temat jego wygłosi ks. Zbigniew Drzał, Papieska intencja
proboszcz Parafii św. Anny i Joachima z Gdańska Letnicy. na sierpień
Po mszach świętych, będziemy mieli okazję nabyć obraz
Oblicza Pańskiego w cenie 30 zł. Stanowi on cegiełkę na Intencja ogólna: Aby artyści narzecz remontu kościoła parafialnego w Gdańsku Letnicy. szych czasów poprzez dzieła
Będzie też okazja nabyć książki i płyty z muzyką oraz fil- swojego geniuszu pomagali
wszystkim odkrywać piękno
mami religijnymi.
świata stworzonego.
4. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała Archanioła”.
Myśl tygodnia
Zapowiedzi przedślubne: II-ga: Emilia Joanna Flemming i
Dariusz Marcin Kulka z parafii Starzyno; II-ga: Tomasz „Wiara to zjednoczenie Boga
Zbigniew Bolda i Martyna Maria Ellwart z parafii Starzyno. z duszą”
Św. Jan od Krzyża ∎
II-ga: Adrian Piotr Dybowski i Patrycja Mroch z parafii
Starzyno. III-cia: Bartosz Bigott z parafii Starzyno i Paulina Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
Mikulska z parafii Św. Jakuba Apostoła w Toruniu.
Plasun.
5. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych oraz artykuły do publikacji prosimy
kierować na adres mailowy redakcji:
i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła kandyda- biuletyn@parafiastarzyno.pl.
tom do sakramentu bierzmowania, a w tym tygodniu o Pozyskane ofiary przekazywane są na
sprzątanie kościoła prosimy również kandydatów do sa- fundusz ministrancki naszej parafii.
kramentu bierzmowania – zgłoszenia w biurze parafialnym.
Czwartek, 10 sierpnia 2017 r.
– Święto św. Wawrzyńca
Poniedziałek, 7 sierpnia 2017 r.
07:00 + Michał i Jadwiga Koss
07:00 + Krzysztof Elwardt (7 gr.)
18:00 + Krzysztof Elwardt (10 gr.)
18:00 Do Przemienienia Pańskiego w pewnej
Piątek, 11 sierpnia 2017 r
intencji
– Wspomnienie św. Klary
Wtorek, 8 sierpnia 2017 r.
07:00 + Maria Rutha
07:00 + Brat Stefan Labudda, Łukasz Licau
18:00 + Krzysztof Elwardt (11 gr.)
18:00 + Krzysztof Elwardt (1 r. śm., 8 gr.)
Sobota, 12 sierpnia 2017 r.
Środa, 9 sierpnia 2017 r. – Święto
07:00 + Krzysztof Elwardt (12 gr.)
św. Teresy Benedykty od Krzyża
18:00 + Anna, Jan i Franciszek Dettlaff, Jan
07:00 + Józef Kromlicki
Klein, bratowe Eryka i Jadwiga
17:00 Nowenna Werblinia: W intencji parafian
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Boskiej z Niedziela, 13 sierpnia 2017 r.
– XIX Niedziela Zwykła
prośbą o zdrowie dla siostry Krystyny i
Szymona; + Brunon i Andrzej Karsznia, 07:00 + Dziadkowie Anna i Franciszek Dettlaff,
Otylia i Jan Hintzke
rodzice Brygida i Franciszek Rutha, Maria i Augustyn Karsznia; + Krzysztof El- 08:30 + Klara i Agnieszka Kownatke
wardt (9 gr.); + Roman Samel (r. śm.); + 10:00 + Krzysztof Elwardt (13 gr.)
Matka Elżbieta Muza; + Teściowa Anna 12:00 1) + Rodzice Elżbieta i Jan Muza, Jadwiga
Jeszke; 2) Dziękczynna z prośbą o zdroSteinke (r. śm.); + Jan Elwart; + Rodzice
wie i Boże bł. w 7 rocznicę ślubu AlekLeokadia i Jan Marszewscy, za wszystsandry i Sebastiana
kich spoczywających na naszym cmen18:00 + Maria Lesnau (3 r. śm.)
tarzu
20:30 + Ojciec Stefan Gaffke, babcie i dziadko
wie z obojga stron

∎ Intencje mszalne

