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Z życia Kościoła

∎ Pielgrzymka
papieża Franciszka do Fatimy

W

dniach 12-13 maja
Franciszek odbył pielgrzymkę do sanktuarium
Matki Bożej Różańcowej w
Fatimie.
Jego podróż związana była z
obchodami setnej rocznicy objawień Matki Bożej trojgu pastuszkom w tej portugalskiej
miejscowości. Dwoje z nich bł. Franciszka i bł. Hiacyntę
Marto - Ojciec Święty ogłosił
wczoraj świętymi.
DP ∎

∎ 100 lat od objawień w Fatimie

13

maja 1917 r. miało
miejsce pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie.
Objawiła się ona trojgu młodym pastuszkom: dziesięcioletniej Łucji dos Santos, dziewięcioletniemu Franciszkowi
Marto i jego siedmioletniej siostrze Hiacyncie.
Przed Maryją dzieciom trzykrotnie ukazywał się Anioł.
Po raz pierwszy Maryja objawiła się dzieciom 13 maja
1917 r. Zaczynając od tej daty
Maryja objawiała się dzieciom

jeszcze pięć razy, 13 dnia kolejnego miesiąca. Maryja, jeszcze się nie ujawniając, prosiła
dzieci o modlitwę i ofiary za
nawrócenie grzeszników.
W czerwcu Maryja przekazała dzieciom pierwszą tajemnicę fatimską, prosiła o ustanowienie nabożeństwa do
Niepokalanego Serca Maryi. Za
miesiąc dzieciom znowu zostały objawione tajemnice.
Była to wizja piekła i prośba o
poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Podczas
objawienia Maryja mówiła do
Łucji tymi słowami: "Wy widzieliście piekło, miejsce dokąd idą dusze biednych
grzeszników. W celu uratowania ich, Bóg chce, aby nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca rozszerzało się na
całym świecie i wzrastało. Jeśli
ludzie zrobią to, co ja ci powiem, wiele ludzi będzie uratowanych i tutaj będzie pokój,
wojna się zakończy jeśli ludzie
szczerze przestaną bluźnić
Bogu. Jeśli nie przestaną podczas pontyfikatu Piusa XI, to
wybuchnie jeszcze gorsza
wojna. Jeśli ty nagle zobaczysz
jasne nieznane światło w nocy,
wiedz, że to jest znak od Boga,
że On oznajmia tobie, że zamierza ukarać świat za grzechy. Uczyni to poprzez wojnę,
głód, prześladowanie Kościoła

i Papieża. W celu zapobieżenia
temu, Ja proszę, aby Rosja była
poświęcona Mojemu Niepokalanemu Sercu. I, żebyś ty przyjmowała Komunię Świętą w
każdą pierwszą sobotę miesiąca jako wynagrodzenie. Jeśli ludzie zrobią, tak jak proszę
i rzeczywiście uważać będą na
moje słowa, Rosja się nawróci
i tu będzie pokój. Jeśli to się nie
zdarzy, Rosja będzie rozprzestrzeniać błędne nauki po
świecie, wojna i prześladowania Kościoła są nieuniknione.
Dobro, będzie cierpiało męczeństwo; Ojciec Święty będzie cierpiał bardzo; różne narody będą unicestwione. Ale
na końcu Moje Niepokalane
Serce zwycięży. Ojciec Święty
poświęci Mi Rosję i to będzie
nawrócenie i pewien czas pokoju będzie dany ludzkości. W
Portugalii ludzie będą utrzymywać swoją wiarę. Nie mów
tego nikomu, z wyjątkiem
Franciszka. Kiedy ty odmawiasz różaniec, mów po każdej
dziesiątce: ‘O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze
do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia’”.
Wieść
o
objawieniach
szybko się rozniosła i dzieci
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były zastraszane i przesłuchiwane przez władze. W sierpniu w terminie objawień były
w więzieniu dlatego Matka Boska objawiła im się 19 sierpnia. Prosiła aby Łucja modliła
się w Cova de Iria. Podczas
ostatniego objawienia, 13 października w Fatimie było 70
tys. ludzi. Mistyczna Pani powiedziała dzieciom że jest
Matką Boską. Kiedy znikła, stał
się cud słońca, które ukazując
się po ulewie zaczęło się kręcić
wokół i sprawiało wrażenie
jakby miało spaść.
Franciszek i Hiacynta, odeszli do raju krótko po objawieniach, chłopiec 4 kwietnia
1919 w Fatimie, a dziewczynka 20 lutego 1920 w Lizbonie. Łucja doznawała jeszcze kilku objawień. Spisała
również trzy tajemnice, które
potem zostały ogłoszone.
Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawnił publicznie Jan
Paweł II 26 czerwca 2000,
była w niej mowa o "białym
kapłanie padającym od kuli z
broni palnej", co część osób
odnosi do zamachu na Jana
Pawła II z 13 maja 1981 (rocznica objawień).
W latach 1928-53 wzniesiono w Fatimie bazylikę
Matki Bożej Różańcowej.
Obecnie kontynuuje się kult
Matki Boskiej Fatimskiej w nabożeństwach do Jej Niepokalanego Serca w pierwsze soboty
miesiąca oraz w rocznice objawień uroczystymi Mszami
Świętymi i procesjami.
Jan Paweł II beatyfikował
oboje 13 maja 2000 r. Łucja
wstąpiła do zakonu karmelitanek, zmarła w 2005 r. Bene

dykt XVI wydał zgodę na odstąpienie od oczekiwania 5 lat
od śmierci do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.
oprac. M. Meter ∎

∎ 3 czerwca młodzi spotkają się
na Lednicy

T

egoroczne
spotkanie
odbędzie się pod hasłem „Idź i kochaj”. Będzie to
także szczególne podziękowanie za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz zaproszenie do Panamy w
2019 r.
– Zaprosiliśmy już Maryję,
by to Ona poprowadziła nasze
spotkanie. Właśnie Matka naszego Zbawiciela jest cała „Idź
i kochaj”. Chcemy, żeby przyszła i tak jak Elżbietę – która
poczęła w swej starości syna –
wyprowadziła nas z ukrycia.
Wierzymy, że Maryja nawiedzi
Lednickie Pola i objaśni każdemu historię jego życia – zachęca do udziału w wydarzeniu o. Wojciech Prus OP, duszpasterz Wspólnoty Lednica
2000.
Jak podkreśla duchowny,
spotkanie młodych ma uświadomić obecnym własne podobieństwo do postaci Zacheusza, bogatego celnika, który
zdecydował się rozdać swój
majątek potrzebującym.
– Każdy, kto wybiera Chrystusa, jak orzeł szybuje ku nowej wrażliwości. Jezus Pan odkryje przed nami, jak piękne
skarby kryjemy w sobie –
przekonuje duszpasterz.
W tym roku znakiem Lednicy będą puzzle, symbolizu-

jące wspólnotę. Każdy z
uczestników dostanie dwa elementy, na jednym znajdował
się będzie napis „Idź”, na drugim „Kochaj”. Organizatorzy
zachęcają, bo po powrocie do
domu młodzi znaleźli w
swoim otoczeniu osobę, z
którą podzielą się układanką
np. ktoś, kto dawno nie usłyszał słowa „Kocham”.
Oprócz tego obecni dostaną
dziesiątkę różańca, by towarzyszył im na każdym kroku, a
także świecę, symbolizującą
płonącą wiarę.
Więcej na www.lednica2000.pl
ekai.pl ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Przez Chrystusa

I czytanie: Dz 6, 1-7
II czytanie: 1 P 2, 4-9
Ewangelia: J 14, 1-12
Słowa Ewangelii
ezus powiedział do swoich
uczniów:
«Niech się nie trwoży serce
wasze. Wierzycie w Boga? I we
Mnie wierzcie! W domu Ojca
mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, to bym
wam powiedział. Idę przecież
przygotować wam miejsce. A
gdy odejdę i przygotuję wam
miejsce, przyjdę powtórnie i
zabiorę was do siebie, abyście
i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy
znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja
jestem drogą i prawdą, i ży-

J

Głos Michała Archanioła

ciem. Nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej jak tylko przeze
Mnie. Gdybyście Mnie poznali,
znalibyście i mojego Ojca. Ale
teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie,
pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami,
a jeszcze Mnie nie poznałeś?
Kto Mnie widzi, widzi także i
Ojca. Dlaczego więc mówisz:
„Pokaż nam Ojca”? Czy nie
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu,
a Ojciec we Mnie? Słów tych,
które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec,
który trwa we Mnie, On sam

dokonuje tych dzieł. Wierzcie
Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie –
wierzcie przynajmniej ze
względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie
wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od
tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».
Rozważanie
ezdroża,
kłamstwa
i
śmierć stanowią największe ciemności w naszym życiu.
Dzieje się tak, gdy człowiek
żyje bez Chrystusa. Bez Niego
nie osiągnie celu, jakim jest
pełnia życia, nie pozna
prawdy, która wyzwala. Bez

B
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Jezusa człowiek zawsze będzie błądził po bezdrożach i
trwał w kłamstwie, co w konsekwencji
prowadzi
do
śmierci nie tylko fizycznej, ale
i duchowej. Jezus to wszystko
usuwa, jeżeli pozwolimy Mu
działać w naszym życiu. Stanie
się to jedynie wtedy, gdy pójdziemy drogą, którą On nam
ukazał. Ona prowadzi do
domu Ojca. Przez Jezusa dokonuje się nasze spotkanie z Bogiem. Osiągnięcie tego celu
przeznaczonego dla wierzących jest możliwe jedynie
przez Chrystusa, któremu
trzeba odpowiedzieć z wiarą.
ks. M. Szmajdziński
„Ewangelia 2016” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. W sobotę 17 czerwca wyjazd ministrantów
i lektorów na kręgielnię do Gniewina – zapisy w biurze parafialnym. W najbliższą
środę po mszy świętej o godz. 18.00 na plebanii spotkanie dla wszystkich ministrantów i lektorów.
2. Rozpoczął się miesiąc maj – zachęcamy do
modlitwy ku czci Matki Boskiej. Nabożeństwa Maryjne w kościele w Starzynie o godz.
17.45, w Werblini i w Starzyńskim Dworze
przed mszami świętymi. Zachęcamy także
do modlitwy w naszych domach, przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.
3. Dzisiaj w Kłaninie, Starzynie i w Werblini
spotkania różańcowe. Powstaje Róża Różańcowa w Sulicicach – serdecznie zachęcamy także mieszkańców Radoszewa i
Parszkowa do stworzenia wspólnej Róży
Różańcowej.
4. Do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała Archanioła”.
5. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 10.00 spotkanie dla kandydatów do

6.

7.
8.

9.

sakramentu bierzmowania, a po mszy świętej o godz. 12.00 dla dzieci przed pierwszą
komunią świętą. Dodatkowe spotkania w
tym tygodniu przed bierzmowaniem w poniedziałek po mszy wieczornej, a dla dzieci
komunijnych we środę o godz. 15.00 i w sobotę o godz. 9.00.
Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Michał Antoni Kass i Karolina Maria
Budzisz z parafii Starzyno.
II-ga: Krzysztof Waldemar Wykowski i Małgorzata Wykowska-Marszewska z parafii
Starzyno
Program w telewizji Trwam będzie emitowany 23 maja od godz. 18.15.
Na prośbę ks. Arcybiskupa Metropolity Sławoja Leszka Głódzia parafia nasza objęła
opiekę patronacką na najbliższe pół roku
nad jedną z rodzin chrześcijańskich z Syrii
za pośrednictwem Caritas Polska.
Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
państwu Zych i Maciejewskim ze Starzyna,
a na sobotę o sprzątanie kościoła prosimy
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rodziny państwa Klebba z Radoszewa i Szeiba z Kłanina.

∎ Intencje mszalne

Z ksiąg parafialnych
W minionym tygodniu chrzest
święty przyjęła:
 Blanka Królikowska

Poniedziałek, 15 maja 2017 r.
07:00 + Alfred Pliński (15 gr.)
18:00 + Antoni i Konrad Dettlaff
W najbliższym czasie
Wtorek, 16 maja 2017 r. – Święto św. Andrzeja Boboli
07:00 + Alfred Pliński (16 gr.)
20 maja
18:00 + Paweł i Anna Felkner, córka Ewa Kwidzińska, synowa ∎ 25-lecie kapłaństwa
Zdzisława Felkner
Ks. Proboszcza Jana Plottke
W najbliższą sobotę w naszej
Środa, 17 maja 2017 r.
parafii wielka uroczystość,
07:00 + Alfred Pliński (17 gr.)
17:00 Nowenna Werblinia: O powołania kapłańskie, zakonne i bowiem wspólnie z ks. Janem,
misyjne (od II Róży Żywego Różańca z Werblini); + Ro- będziemy świętować Jego judzice Franciszek i Łucja Dzierżyńska; + Matka Wanda bileusz 25 lat w kapłaństwie.
Mach (1 r. śm.), mąż Jerzy Cyskowski (r. śm.); + Jan Uroczysta msza święta o godz.
15.00 w Starzynie.
Rompca.
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Boskiej z prośbą o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla członkiń II Róży Żywego Papieska intencja
Różańca ze Starzyna; O błogosławieństwo Matki Boskiej na maj
dla sióstr z III Róży Żywego Różańca ze Starzyna; Do Ewangelizacyjna: za chrzeMatki Boskiej z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Ka- ścijan Afryki, aby dawali świariny Lieske; + Leonia (r. śm.) i Jan Hebel; + Józef i Anna dectwo pojednania, sprawieNiezgoda, Irena Maciejewska; + Jan, Magdalena i Józef dliwości i pokoju na wzór JeGlembin; + Jan Elwart; + Mąż Mirosław Dettlaff (dn. ur.); zusa miłosiernego.
+ Helena i Michał Kirkowscy; + Zygmunt Zielke; + Rodzice Tekla i Michał Dettlaff, Zygmunt, Albin, Irena i Myśl tygodnia
Leon; + Barbara Godziek (m-c po śmierci); + Maria Zielke „Bądź dobrej myśli, bo po co
(m-c po śmierci).
być złej”
Czwartek, 18 maja 2017 r.
Stanisław Lem ∎
– Wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika
Redakcja:
06:30 + Alfred Pliński (18 gr.)
|
07:00 + Jan Rutha
Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy
Uwagi i zapytania odnośnie biuPiątek, 19 maja 2017 r.
letynu oraz artykuły do publika07:00 + Alfred Pliński (19 gr.)
|
18:00 + Juliusz Ewalt cji prosimy kierować na adres
mailowy redakcji:
Sobota, 20 maja 2017 r.
– Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Pozyskane ofiary przekazywane
06:30 + Alfred Pliński (20 gr.)
są na fundusz ministrancki na07:00 + Czesław Dampc (4 r. śm.)
szej parafii.
14:00 Msza ślubna: Krzysztof Wasielewski i Magdalena Bojke
18:00 + Agatka, Patryk i Andżelika (4 r. śm.)
Niedziela, 21 maja 2017 r. – VI Niedziela Wielkanocna
07:00 + Rodzice Stanisława i Józef Bielak, teściowie Teresa i Klemens Słupczewscy
08:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. proboszcza w 25. rocznicę kapłaństwa (od
członkiń różańcowych i mieszkańców z Werblini)
10:00 + Jan, Agnieszka i Andrzej Drzeżdżon, Anna, Leon i Jan Białk
12:00 + Florian i Stefan Gaffke
18:00 + Alfred Pliński (21 gr.)

