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Z cyklu: Moje wspomnienia sca noclegowe, a jeśli ktoś już ściwy ład i porządek. W każdej
na terenach bliższych Wilna, na pielgrzymkowej grupie spoz pielgrzymowania
Wileńszczyźnie, załapał się na tkało się pątników dosłownie

∎ Pielgrzymowanie do Tronu
Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie

P

ielgrzymowanie jest czasem specyficznych rekolekcji, które nie odbywają się
w kościele, domu parafialnym czy innym ośrodku duchowości, ale w drodze, pośród trudu pokonywania kolejnych kilometrów w skwarze słońca, ulewnym deszczu,
z odciskami na zmęczonych
nogach.
Od 21 lat pątnicy z Polski
mają także możliwość wędrowania do Matki Bożej Miłosierdzia w wileńskiej Ostrej Bramie. Dla mnie rok 2008 był właśnie rokiem takiego doświadczenia.
Pielgrzymka Suwałki-Wilno
rozpoczęła się 15 lipca Mszą św.
w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia, dokąd dotarliśmy wieczorem dnia poprzedniego akurat
na Apel Maryjny o godzinie
21.00. Po Apelu był czas na rozpakowanie, zapisy, rozstawienie namiotu przy plebanii, gdzie
wypadało nam nocować. Był to
zresztą nie jedyny nocleg pod
namiotem, gdyż na tej pielgrzymce namiot, szkolny korytarz lub sala lekcyjna, śpiwór i
karimata to podstawowe miej-

łóżko, to był doprawdy szczęśliwcem.
Do przebycia było blisko 300
kilometrów w dziesięć dni, co
oznacza, że dziennie maszerowało się około 30 kilometrów.
Trasa pielgrzymki to dwa odcinki w Polsce i reszta na Litwie,
gdzie noclegi wypadają w miejscowościach Merkine, gdzie
przekracza się rzekę Niemen
znaną z powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”, dalej
Varena, Ejszyszki, Soleczniki,
Turgiele.
Porównując z Pielgrzymką
Kaszubską na Jasną Górę
dzienne odcinki były naprawdę
łatwizną tym bardziej, że po
przejściu zwykle czterech czy
pięciu kilometrów następowała
przerwa na krótki odpoczynek.
Taki sposób przebywania trasy
sprawia, że wśród uczestników
można spotkać pątników naprawdę w różnym wieku, od
dzieci wiezionych w wózkach
po pielgrzymów w poważnym
już wieku, ale młodych duchem
i pełnych zapału i werwy.
Pielgrzymka składała się z
siedmiu grup prowadzonych
przez księży, spośród których
każdy wyróżniał się osobliwą
charyzmą. Był on przewodnikiem, przyjacielem drogi, opiekunem, ale też czasem surowym ojcem, który kiedy trzeba
musi zganić, aby w tak wielkiej
społeczności panował wła-

ze wszystkich stron Polski.
Motto przewodnie 2008 roku
brzmiało „W szkole Maryi
bądźmy uczniami Chrystusa”,
bo Maryja z Ostrej Bramy gromadzi swoje dzieci, tak jak śpiewamy w pieśni: "od Bałtyku po
gór szczyty". Fakt ten wprowadza w pielgrzymkową wspólnotę piękny koloryt barwnych
postaci, ludzi w różnym wieku,
"oryginałów". Ciekawe stają się
rozmowy na szlaku: a jak tam u
was jest…. Zawiązują się przyjaźnie ludzi z różnych zakątków
świata, bo w pielgrzymce
uczestniczą także od lat Ukraińcy, Litwini, Niemcy, Słowacy,
czasem Włosi, Anglicy czy Amerykanie.
Na pielgrzymkowym szlaku
znajduje się jedno miejsce, w
którym pątnicy w sposób szczególny oddają cześć polskim bohaterom kresowych stanic. W
drodze do Solecznik pielgrzymka zatrzymuje się we wsi
Koniuchy, która leży na skraju
Puszczy Rudnickiej. Na jej
mieszkańcach sowiecka partyzantka w nocy z 28 na 29 stycznia 1944 r. dokonała zbrodni
ludobójstwa.
Otoczono wieś i ok. godz. 5 rano
partyzanci przystąpili do ataku.
Trwał on do dwóch godzin. W
wiosce rozgrały się dantejskie
sceny. Napastnicy podpalali pochodniami słomiane dachy domów, zaś do wybudzonych,
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uciekających
mieszkańców
strzelano na oślep. Przez lata
było to miejsce zapomniane.
Dziś w Koniuchach stoi monumentalny krzyż z nazwiskami
wszystkich ofiar. Pielgrzymi
modlę się tu za Ojczyznę i
wszystkich naszych rodaków
rozsianych po Kresach.
Na Wileńszczyźnie w każdej
małej miejscowości, największy
"twardziel" nie powstrzyma się,
od chociaż jednej łezki w oku.
Dla Polaków tam mieszkających pielgrzymka jest wielkim
wydarzeniem. Niekiedy myślą o
niej cały rok. I to nie dlatego,
aby móc na chwilę spotkać się z
pątnikami z Polski i porozmawiać. Chcą pokazać jak wygląda
stara polska gościnność. Oddają
wszystko, co mają. Są wioski, w
których sołtys każdego miesiąca zbiera pieniądze na przyjęcie gości z Polski.
W każdej wiosce i miasteczku pielgrzymi natrafiają
na „powitalne komitety”. Dzieci
i młodzież mówią specjalnie
przygotowane na tę okazję
wierszyki, deklamują wiersze
narodowych wieszczów. Śpiewają "Polskie kwiaty" i hymn
Polaków na Litwie: "Ukochana
moja ziemio – Wileńszczyzny
drogi kraj". Albo ichnim akcentem: "My Polacy z Wileńszczyzny, nas nie mało tutaj jest. Nie
jesteśmy na obczyźnie, tu Ojczyzna nasza jest".
Obowiązkowo, każdy komitet powitalny, wita pielgrzymów chlebem i solą, a ksiądz
proboszcz obficie kropi wodą
święconą. Pielgrzymi wędrują
po kwiatowych dywanach,
które ciągną się niekiedy przez
kilkaset metrów. Na mijanych
domach spotkać można polskie
flagi i portrety marszałka Pił-

sudskiego. Dzieci wyciągają
rączki po cukierki, a starsi stoją
często przy drogach ze łzami w
oczach przesuwając paciorki
różańca. Proszą, aby ich modlitwę także zanieść do Ostrobramskiej Pani. Mówią o niej
„Nasza Pani Wileńska”.
Na postojach chcieliby rozmawiać godzinami. Opowiadają
o sobie, o swoich problemach,
ale się nie skarżą i nie narzekają. Jeśli ktoś z pielgrzymów
chciałby im pomóc, musi zrobić
to bardzo dyskretnie. Bo ci ludzie są bardzo honorowi, łatwo
można ich zranić. Żeby godnie
przyjąć pielgrzymów na noclegi, bywa i tak, że sami wyprowadzają się do letnich altanek.
Każdy nocleg u Polaków jest
podobny. Starsi wspominają jak
było tu "za Polski". Opowiadają,
kto z ich bliskich po wojnie wyjechał. Wymieniają miejscowości w Polsce, gdzie mieszkają
ich krewni. Po obfitej zazwyczaj
kolacji, wyciągają albumy ze
zdjęciami opowiadając przy
tym całe rodzinne historie.
Do Ostrej Bramy pielgrzymka dociera 24 lipca. Pątnicy kładą się krzyżem na wąskiej uliczce wiodącej do „Tej co
w Ostrej świeci Bramie”. Płynie
wtedy wiele łez. Oddają Panu
Bogu wszystkie intencje, z którymi wędrowali kilka dni swoje i tych, którzy prosili o
modlitwę. Na pielgrzymkowym
szlaku często podaje się je w
czasie wspólnotowej modlitwy
różańcowej. Najwięcej jest
próśb o zdrowie, nawrócenie
członków rodziny, znajomych,
o wyleczenie z nałogów, o miłość w rodzinach, znalezienie
dobrych mężów i żon, o dar Bożego Miłosierdzia. Przychodzi
się z tymi intencjami właśnie do

Wilna. Bo tu Panu Bogu spodobało się w sposób szczególny
objawić tajemnicę swojego Miłosierdzia. Bo przecież Pani
Ostrobramska, to Matka Miłosierdzia. A kilka ulic dalej, jest
kościół św. Ducha, i mały kościółek z obrazem "Jezu Ufam
Tobie". Właśnie w Wilnie Pan
Jezus kazał namalować go św. s.
Faustynie.
Po dwóch dniach pobytu w
Wilnie pielgrzymi wracają do
domu.
Zakończenie
Pielgrzymki jest kilkustopniowe.
24 lipca w dniu dojścia o godz.
13.00 (czasu litewskiego) odprawiona została uroczysta
Msza św. przed cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia
w Ostrej Bramie. Pielgrzymi,
którzy zapisali się na powrót
autokarem w tym dniu, wracają
po południu do Suwałk lub
Warszawy. Komu niespieszno
było wracać miał następny
dzień przeznaczony na zwiedzanie były zorganizowane wycieczki po Wilnie i do różnych
miejsc na Litwie.
26 lipca po porannej Mszy
św. nastąpił powrót autokarami
do Polski. W stronę granicy
mknie kilkadziesiąt wynajętych
autobusów. Powoli zaczynają
się już wspomnienia z pielgrzymki i smutek, że na następną trzeba czekać cały rok.
Oczywiście to uczucie tych, którzy w następnym roku lub kolejnych latach żyją nadzieją, że
dane im będzie wybrać się
znowu na ten pielgrzymi szlak.
W Suwałkach byliśmy około
południa i tam przed plebanią
czekał na nas nasz samochód,
który trochę z trudem, ale udało
się uruchomić i przez piękne tereny Mazur i Warmii wróciliśmy do Starzyna. Anatol Dettlaff ∎
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stracić do nich zaufanie. Tymczasem oni odpowiadają źle, ale
swoją odpowiedzią pokazują
Jezusowi jedną ważną rzecz, że
wytrwale szukają prawdy o
Nim, że zastanawiali się bardzo
głęboko, kim On jest, że to pytanie nurtowało ich już wcześniej
i już wcześniej próbowali sobie
na nie odpowiedzieć. I to jest
chyba najważniejsze dla Jezusa.
Jezus nie dziwi się, że się pomylili, mają do tego prawo. Dlaczego mają prawo do pomyłek?
Bo szukają i to zadawala Jezusa.
Dla
Jezusa
poszukiwanie
prawdy jest powodem do
dumy. Szukajmy codziennie odpowiedzi na pytanie kim jest
dla mnie Jezus. To najważniejsze pytanie życia.
Głos Michała Archanioła

Słowo Boże na niedzielę

∎ Ryzykowne
pytania

I czytanie: Iz 22, 19-23
II czytanie: Rz 11, 33-36
Ewangelia: Mt 16, 13-20
Słowa Ewangelii
dy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał
swych uczniów: «Za kogo ludzie
uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni
za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza
albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za
kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr:
«Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
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Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu
Jony. Albowiem nie objawiły ci
tego ciało i krew, lecz Ojciec
mój, który jest w niebie. Otóż i
Ja tobie powiadam: Ty jesteś
Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce
zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz
na ziemi, będzie związane w
niebie, a co rozwiążesz na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili,
że On jest Mesjaszem.
Rozważanie
ezus odważył się zadać uczniom bardzo ryzykowne pytanie. Pytanie, po którym mógł
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o. Michał Legan OSPPE
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj Słowo Boże głosi ks. Tadeusz Semmerling, pracujący w Brazylii – kolekta na Misje
Święte.
2. Dzisiaj po mszy świętej o godz. 10.00 spotkanie
dla rodziców i dzieci przed pierwszą komunią
świętą, a po mszy świętej o godz. 18.00 spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.
3. W sobotę o godz. 9.00 wyruszy piesza pielgrzymka na uroczystości Narodzenia NMP do
Swarzewa. Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież wraz z całymi rodzinami. Prosimy o obecność służb porządkowych. Dzieci komunijne
wchodzą do Swarzewa w swoich strojach
pierwszokomunijnych – od Gnieżdżewa, zapraszamy wszystkie poczty sztandarowe naszej
parafii. O godz. 14.00 msza święta na placu w
Sanktuarium, a o godz. 15.00 możliwość powrotu autokarami – cena 7 złotych. W niedzielę
o godz. 7.50 autokar zabierze osoby chętne z
Werblini, a o godz. 8.00 sprzed kościoła w Starzynie. Po sumie odpustowej pielgrzymka
około godz. 15.00 powróci do Starzyna. Szczegółowy plan uroczystości na plakatach w gablotach ogłoszeń. W sobotę o 21.00 msza

4.

5.
6.

7.

święta Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną Górę.
W sobotę 9 września festyn charytatywny dla
Mateusza – na plebanię przynosić można dary
na loterię fantową – spotkanie dla organizatorów we wtorek o godz. 19.30 na plebanii.
Dzisiaj w kościele w Starzynie o godz. 16.00
odbędzie się Koncert Pedagogów Pomorskich
Warsztatów Smyczkowych. Serdecznie zapraszamy.
W przyszłą niedzielę w czasie mszy świętych o
godz. 8.30 i 12.00 poświęcenie tornistrów i
przyborów szkolnych.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca – spowiedź święta w Werblini od godz.
16.00, a w Starzynie od godz. 17.00. Ks. Jan odwiedzi chorych z sakramentami świętymi w
Starzynie, Kłaninie, Połchówku i Sulicicach, a
ks. Sebastian, z racji pielgrzymki, chorych z
Werblini, St. Dworu, Radoszewa i Parszkowa, w
sobotę 9 września przed południem.
W przyszłą niedzielę na mszę świętą o godz.
12.00 zapraszamy osoby odmawiające brewiarz. Podczas mszy świętej uczestniczyć będzie również wspólnota Wiara i Światło z
Gdyni Chyloni, świętująca w naszej parafii jubileusz 25-lecia swojego istnienia – osoby które
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chciałyby upiec ciasta prosimy o zgłoszenie w biurze parafial- Papieska intencja
nym. W przyszłą niedzielę spotkania różańcowe w Połchówku
na sierpień
i w St. Dworze.
8. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u mini- Intencja ogólna: Aby artyści nastrantów „Głos Michała Archanioła”. W biurze parafialnym szych czasów poprzez dzieła
nabyć można ćwiczenia dla klas 0 – 3 do nauki religii dla dzieci swojego geniuszu pomagali
ze Starzyna.
wszystkim odkrywać piękno
9. Od 1 września zamawiać można intencje na mszy święte na świata stworzonego.
rok 2018 – szczególnie prosimy o rezerwowanie mszy świętych rocznicowych, jubileuszowych i ślubnych – zgłaszać też Myśl tygodnia
można wypominki na przyszły rok.
Zapowiedzi przedślubne: I-sza: Piotr Michał Zielke z par. Sta- „Moc Chrystusa oznacza, że Bóg
rzyno i Żaneta Krystyna Dziewulska z par. Tyłowo. II-sza: To- może wszystko, po prostu
Ks. Jan Kaczkowski ∎
masz Andrzej Elwart z par. Starzyno i Ewelina Ostrowska z wszystko.”
par. Św. Piotra i Pawła z Suwałk.
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
III-ga: Jakub Nowicki z par. Starzyno i Weronika Magdalena Plasun.
Ceynowa z par. Władysławowo.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
10. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Sta- oraz artykuły do publikacji prosimy
rzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i ka- kierować na adres mailowy redakcji:
pliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła państwu Bigott, biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Pozyskane ofiary przekazywane są na
Mikulskim, Mroch i Dybowskim, a w tym tygodniu o sprząta- fundusz ministrancki naszej parafii.
nie kościoła przed uroczystością ślubną prosimy państwa
Bradtke i Badowskich.
11. Wpłaciliśmy kolejne raty pomocy stypendialnej dla rodziny chrześcijańskiej w Aleppo w Syrii.

∎ Intencje mszalne
Poniedziałek, 28 sierpnia 2017 r.
– Wspomnienie św. Augustyna
07:00 + Krzysztof Elwardt (28 gr.)
18:00 + Sylwia Laskowska (6 r. śm.)
Wtorek, 29 sierpnia 2017 r. – Wspomnienie
męczeństwa św. Jana Chrzciciela
07:00 + Krzysztof Elwardt (29 gr.)
18:00 + Rodzice Klara i Juliusz Buja, brat Józef
Środa, 30 sierpnia 2017 r.
07:00 + Michał Koss, z rodziny Koss i Ciskowskich
17:00 Nowenna Werblinia: + Rodzice Jeka i Zinkel; + Jadwiga i Michał Koss; + Mąż Jan, rodzice Jeka i Rompca.
18:00 Nowenna Starzyno: Do MB Nieustającej Pomocy o zdrowie dla rodziny i o szczęśliwą
operację; + Anna Sluzewska; + Krzysztof Elwardt (30 gr.); + Magdalena i Jan Kromliccy; + Michał i Helena Kirkowscy;
+ Elżbieta Muttke; + Ojciec Joachim Miotk;
+ Wacław Dawidowski (m-c po śmierci);
+ Ks. Jan Stefanowski (30 r. śm.); + Dusze
cierpiące w czyśćcu; + Józef i Franciszka
Derc, bracia Leopold i Jan, Halina, siostra
Zofia, Bronisław, Józef i Leonia Obercich.
Czwartek, 31 sierpnia 2017 r.
07:00 + Ojciec Helmut Semerling (dn. ur.)

18:00 + Matka Anna (dn. ur.), ojciec Jan, żona
Eryka, bratowa Jadwiga, ojczym Franciszek
Piątek, 1 września 2017 r.
– Wspomnienie bł. Bronisławy
07:00 + Rodzice Klara i Jan Derc, Czesław i Mirosław Dampc, Jan i Stanisław Derc
16:30 Werblinia: + Rodzice z obojga stron, mąż Jerzy, brat Brunon
18:00 + Roman Samel (dn. ur.)
Sobota, 2 września 2017 r.
07:00 + Anna Sluzewska
16:00 Starzyno: Dziękczynna z prośbą o Boże bł.
w 10. rocznicę ślubu p. Hanny i Damiana
Wegner
17:00 Starzyno: Msza ślubna: Krzysztof Bradtke i
Wiktoria Badowska
18:00 + Wiktor (dn. ur.) i Tekla Rutha, Jan Tkaczyk, siostra Hildegarda
Niedziela, 3 września 2017 r. – XXII Zwykła
07:00 + Ojciec Franciszek Kreft
08:30 Werblinia: + Jadwiga i Stefan Kohnke
(r. śm.)
10:00 + Otylia Samel (r. śm.)
12:00 + Jadwiga, Antoni (dn. ur.) i Konrad Dettlaff
15:00 St. Dwór: + Rodzice Anna i Leon Dettlaff
18:00 + Jan, Franciszek Adrian, Franciszek, Elżbieta, Jan, Anna, Gerard, Alfons i Apolonia
Pulczyńscy

