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Z życia Kościoła

∎ 54 dni z modlitwą różańcową?

W

ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się modlitwa
różańcowa do Maryi Panny
Różańcowej z Pompejów,
zwana również Nowenną
Pompejańską. W niektórych
źródłach nazywana jest
również nowenną nie do odparcia lub nowenną dla zdesperowanych. Dlaczego?
Ponieważ Ci, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas
na codzienną modlitwę nieraz
już w trakcie, nieraz po zakończeniu nowenny doznają wielu
łask i spokoju ducha. Warto
pamiętać, iż odmawianie Nowenny nie jest koncertem życzeń gwarantującym spełnienie próśb poprzez pośrednictwo Maryi, a narzędziem
sprzyjającym nawróceniu i
wewnętrznej przemianie.
Historia tej modlitwy sięga
roku 1884 r. i została rozpropagowana przez Włocha Bartola Longo oraz za sprawą
uzdrowienia
Fortunatiny
Agrelli. Ciekawostką jest, że w
swoich latach młodzieńczych
Bartolo Longo był uczestnikiem wystąpień antyklerykalnych, uczestnikiem seansów
spirytystycznych i kapłanem
świątyni szatana, zaś nawrócił

się dopiero pod wpływem jednego ze swych przyjaciół. W
1872 r. przybył on do starożytnych Pompei z zamiarem wybudowania na ruinach pompejańskich kościoła ku czci Matki
Bożej Różańcowej. Kamień
węgielny pod budowę kościoła położono 08.05.1876 r.,
zaś budowę zakończono w
1926 r. Obraz umieszczony
obecnie w bazylice przybył do
Pompei 13.11.1875 a przedstawia siedzącą na tronie
Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na kolanach, zaś u Jej stóp
klęczą św. Dominik i św. Katarzyna ze Sieny. Maryja prawą
ręką przytrzymuje Dzieciątko,
a lewą podaje różaniec św. Katarzynie, zaś Dzieciątko Jezus
podaje różaniec św. Dominikowi. Wokół głowy Matki Bożej znajduje się krąg złożony z
12 gwiazd.
Co się zaś tyczy Fortunatiny
Agrelli, wiemy, iż ta 21-letnia
wówczas mieszkanka Neapolu
cierpiała na rzadką i nieuleczalną chorobę. W tych trudnych chwilach jej rodzina i ona
sama całą nadzieję skierowała
ku Bogu. Kiedy Fortunatina
dowiedziała się, że w pobliskich Pompejach budowany
jest kościół pod wezwaniem
Matki Bożej Pompejańskiej,
zaczęła modlić się do jego patronki. Od Bartola Longo,
który zarządzał budową ko-

ścioła otrzymała pompejański
obraz i medalik. Wtedy to kazała zapisać: „Ciężko chora
Fortunatina Agrelli prosi o
uzdrowienie
Najświętszą
Pannę Różańcową w Pompejach, jeżeli zostanie wysłuchana, przyrzeka osobiście
przybyć do Pompejów, złożyć
swoje podziękowanie i przekazać ofiarę na Jej kościół.” Tę
obietnicę przesłano do Pompejów i złożono przed ołtarzem Maryi. Fortunatina rozpoczęła odmawianie nowenny, jednak jej stan zdrowia
pogorszył się. Wówczas doznała objawienia - Matka Boża
kazała modlić się na różańcu
przez 54 dni. Przez pierwsze
27 dni dziewczyna miała błagać o uzdrowienie, a przez następne 27 dni dziękować za
odzyskanie zdrowia. Po odmówieniu modlitwy pompejańskiej Fortunatina doznała
uzdrowienia. W 1890 r. Papież
Leon XIII uroczyście uznał cudowne uzdrowienie dziewczyny, które stało się początkiem nabożeństwa do Królowej Różańca Świętego z Pompejów, zwanej również Matką
Boską Pompejańską.
Nowenna pompejańska to
modlitwa polegająca na codziennym odmawianiu Różańca (tajemnice radosne, bolesne i chwalebne, dla chętnych dodatkowo światła)
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przez 54 dni z dodaniem krótkich modlitw. Dzieli się ona na
dwie części po 27 dni: błagalną
i dziękczynną.
Na początku różańca, po
znaku krzyża, wymieniamy intencję (tylko jedną), a następnie mówimy: „Ten różaniec
odmawiam na Twoją cześć,
Królowo Różańca Świętego”.
Następnie przez pierwszych
27 dni odmawiamy część błagalną i codziennie, po ukończeniu 15 tajemnic różańca,
odmawiamy następującą modlitwę: „Pomnij o miłosierna
Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem
Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie
opuszczony. Ach, nie gardź
prośbą moją, o Matko Słowa
Przedwiecznego, ale przez
święty Twój różaniec i przez
upodobanie, jakie okazujesz
dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.” Przez kolejnych
27 dni odmawiamy część
dziękczynną, którą – codziennie, po ukończeniu 15 tajemnic różańca – kończymy następującą modlitwą: „Cóż Ci dać
mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy,
będę rozszerzać cześć Twoją, o
Dziewico Różańca Świętego z
Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła
mnie łaska Boża. Wszędzie
będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś.
O ile zdołam, będę rozszerzać
nabożeństwo do Różańca
Świętego, wszystkim głosić

będę, jak dobrotliwie obeszłaś
się ze mną, aby i niegodni, tak
jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O,
gdyby cały świat wiedział jak
jesteś dobra, jaką masz litość
nad cierpiącymi, wszystkie
stworzenia uciekałyby się do
Ciebie. Amen.” Na zakończenie, po modlitwie Pod Twoją
obronę… a przed znakiem
krzyża, trzykrotnie mówimy
„Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!”.
Na odmówienie modlitwy
wystarczy tylko (a może aż)
ok. półtorej godziny dziennie,
przy czym modlitwę można
podzielić na części. Czy warto?
Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam.
GL ∎

∎ "Dwie Korony"

N

a ekrany kin 13 października trafił film Michała Kondrata „Dwie Korony” – opowieść o życiu
Maksymiliana Marii Kolbego począwszy od dzieciństwa, a skończywszy na osadzeniu w Auschwitz.
Kiedy myślimy o życiu św. o.
Maksymiliana Kolbe z reguły
wskazujemy na jego męczeńską śmierć latem 1941 r. w KL
Auschwitz, gdzie oddał życie
za współwięźnia Franciszka
Gajowniczka. „Dwie Korony”
pokazują jednak wiele innych
fascynujących, szerzej nieznanych faktów z biografii świętego. Dowodzą one jak niezwykłe było to życie i to już od samego dzieciństwa, gdy Mundek Kolbe rozmawiał z Matką
Bożą. Ale film pokazuje również, że był zapalonym kon-

struktorem.
Zaprojektował
pojazd do podróży międzyplanetarnej – nic dziwnego, że koledzy nazywali go franciszkańskim kosmonautą. Był też apostołem Japonii, który nie znając języka wybrał się na Daleki
Wschód, żeby głosić Chrystusa. Św. Maksymilian to
człowiek, który od podstaw
zbudował Niepokalanów –
największy klasztor ówczesnego świata.
- „Dwie Korony” to film o
człowieku, który miał ambicje
zmieniać świat. Częściowo mu
się to udało, ale nie wszyscy
znamy historię jego niezwykłego życia. Dzięki temu filmowi widzowie będą mogli
poznać nie tylko jego niesamowite dzieła, ale także niezwykłą duchowość i charyzmę mówi reżyser filmu, Michał
Kondrat. - Mało kto wie, że o.
Maksymilian Kolbe zaprojektował także pojazd do przemieszczania się między planetami. „Dwie Korony” pokazują
piękno umysłu zakonnika, i
ogromne zaangażowanie w
rozwój klasztoru, który utworzył w Niepokalanowie i Japonii - dodaje.
niedziela.pl ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Oblubienico,
gdzie jesteś?

I czytanie: Iz 25, 6-10a
II czytanie: Flp 4, 12-14. 19-20
Ewangelia: Mt 22, 1-14
Słowa Ewangelii
ezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla,
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który wyprawił ucztę weselną
swemu synowi. Posłał więc
swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci
nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi
z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne
zwierzęta ubite i wszystko jest
gotowe. Przyjdźcie na ucztę!”
Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi
do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców,
a miasto ich spalić.
Wtedy rzekł swoim sługom:

„Uczta weselna wprawdzie
jest gotowa, lecz zaproszeni
nie byli jej godni. Idźcie więc
na rozstajne drogi i zaproście
na ucztę wszystkich, których
spotkacie”. Słudzy ci wyszli na
drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i
dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do
niego: „Przyjacielu, jakże tu
wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał.
Wtedy król rzekł sługom:
„Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w
ciemności! Tam będzie płacz i
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zgrzytanie zębów”. Bo wielu
jest powołanych, lecz mało
wybranych».
Rozważanie
ról, jego syn i uczta weselna. Czy kogoś tu brakuje? Oblubienicy. Królestwo
niebieskie, czyli niebo, przygotowane jest przez króla dla
jego syna jako uczta weselna i
Jezus Chrystus zapomina w tej
opowieści o Oblubienicy. Czy
naprawdę zapomina? Czy
może mówiąc te słowa, zwraca
się po prostu do Oblubienicy,
czyli do mnie i do ciebie? To ja
i ty, nasze dusze, Kościół
święty - Oblubienica Ducha
Świętego, ale także cały świat,
czyli największa miłość Boga.

K

o. Michał Legan OSPPE
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
komunijnych – prosimy o przyniesienie ze
sobą książeczek.
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na rzecz 8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Fundacji Nowego Tysiąclecia w kwocie
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pa449,20 zł.
mięć o krzyżach przydrożnych i kapliczTrwa październik, nabożeństwa różańcowe
kach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
w Starzynie o godz. 17.30, w St. Dworze o
państwu Stencel i Kunc, a w tym tygodniu o
godz. 17.00, w Werblini o godz. 18.00, a w
sprzątanie kościoła przed uroczystością
dni, kiedy jest tam msza święta pół godziny
ślubną prosimy państwa Otrombke i Śliwińprzed jej rozpoczęciem.
skich oraz Bullmann i Klahs. Bóg zapłać 42
Do nabycia jest nowy numer „Gościa Nierodzinom za ofiary na rzecz dalszych prac
dzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
renowacyjnych i konserwatorskich.
Archanioła”.
9. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy
Zapowiedzi przedślubne:
śp. Wiesława Kołodzik, lat 49 z Sulicic.
I-sza: Janusz Littwin i Hanna Małgorzata
Krause z parafii Starzyno.
Dzisiaj o godz. 15.00 w Radoszewie poświę- Poniedziałek, 16 października 2017 r.
cenie ufundowanej przez mieszkańców ka–Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
pliczki przy krzyżu ku czci Św. Jadwigi Ślą- 07:00 W intencji parafian
skiej.
18:00 + Ojciec Robert Pomichowski
Zapraszamy w sobotę na godz. 10.00 na pleWtorek, 17 października 2017 r.
banię dzieci ze szkoły podstawowej pra– Wspomnienie św. Ignacego
gnące śpiewać w scholii parafialnej.
Antiocheńskiego
W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
07:00 + W intencji parafian
godz. 12.00 spotkanie dla dzieci pierwszo18:00 + Łucja i Leon Miler

∎ Ogłoszenia parafialne
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

∎ Intencje mszalne

4

Głos Michała Archanioła

Środa, 18 października 2017 r.
Papieska intencja
– Święto św. Łukasza, ewangelisty
na październik
07:00 + Jadwiga, Antoni i Konrad Dettlaff, Feliks (dn. ur.) i
Intencja ogólna: Aby w świecie
Łucja Marzejon
pracy wszystkim były zagwaran17:00 Nowenna Werblinia:
towane poszanowanie i ochrona
- W pewnej intencji
praw, a bezrobotnym została
- Do Matki Boskiej z prośbą o zdrowie, ulgę w cier- dana możliwość przyczyniania
pieniu dla chorych członkiń I Róży Żywego Różańca się do tworzenia wspólnego doz Werblini
bra.
+ Urszula i Józef Białk
+ Rodzice Brunon (2 r. śm.) i Blandyna Lewiccy
Myśl tygodnia
+ Ks. Daniel Dąbrowski
„Łzy są kroplami krwi duszy”
+ Rodzice Łucja i Franciszek Dzierżyńscy
Św. Augustyn ∎
18:00 Nowenna Starzyno:
- Dziękczynna do Matki Boskiej z prośbą o zdrowie,
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
opiekę i Boże błogosławieństwo dla Leokadii w 95. Plasun. Uwagi i zapytania odnośnie
urodziny – od wnuków i prawnuków
biuletynu oraz artykuły do publikacji
- Przez wstawiennictwo św. Jadwigi Śląskiej z prośbą prosimy kierować na adres mailowy
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Rado- redakcji:
Każdy numer biuletynu zamykany jest
szewa;
w czwartek wieczorem.
- Dziękczynna do Matki Boskiej Różańcowej z prośbą Archiwalne numery biuletynu znajdują
się na stronie internetowej parafii.
o zdrowie i potrzebne łaski
Pozyskane ofiary przekazywane są na
+ Ojciec Brunon i brat Andrzej Karsznia
fundusz ministrancki naszej parafii.
+ Brygida (7 r. śm.) i Jan Fleming
+ Irena, Jan, Wojciech Jaffke, Mirosław Naczk, Jan Skoczke
+ Otylia i Józef Christof
+ Franciszek (dn. ur.) i Stefania Pipka
+ Romuald Bemke (r. śm.)
Czwartek, 19 października 2017 r.
07:00 + Agnieszka, Stanisław i Wincenty Piekarscy, Zofia, Alojzy i Leon Cieroccy
18:00 + Regina i Jan Chachaj
Piątek, 20 października 2017 r. – Wspomnienie św. Jana Kantego
07:00 W pewnej intencji
18:00 + Rodzice Anna i Augustyn Bullmann, bracia Jerzy, Stefan, Jan, Paweł, Bronisława Syldatk
Sobota, 21 października 2017 r. – Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię
07:00 W pewnej intencji
15:00 Msza ślubna: Sławomir Otrombke i Michalina Śliwińska
16:00 Msza ślubna: Krzysztof Bullmann i Joanna Klahs
17:00 Starzyno: Jubileusz do Matki Boskiej dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla rodziny w 40. rocznicę ślubu p. Bernadety i Jerzego Fleming
18:00 + Rodzice Anna i Zygmunt Jankowscy, ojciec Franciszek Kreft, brat Rafał, ciocia Prakseda
Niedziela, 22 października 2017 r. – XXIX Niedziela Zwykła
07:00 + Rodzeństwo, z rodziny Fikus, Zygmunt Zielke
08:30 Werblinia: + Wanda i Leon Dettlaff (dn. ur.), matka chrzestna Anna Kolp (dn. ur.)
10:00 + Z rodziny Wyszeckich i Lieske
12:00 + Rodzice Anna i Stefan Lieske
18:00 + Józef, Magdalena i Jan Glembin

