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Z życia parafii

∎ Ostatnie w tym roku czuwanie fatimskie

Jak co roku, od maja do października modliliśmy się do Matki Boskiej Fatimskiej

W

czwartek odbyło się
w naszej parafii ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. W tym dniu

do Matki Boskiej Fatimskiej
modlili się mieszkańcy Starzyńskiego Dworu i Sulicic.
Nabożeństwa Fatimskie w
naszej parafii odprawiamy 13ego dnia miesiąca od maja do
października. Rozpoczynają
się o godz. 17.30. Odmawiamy
różaniec święty w intencjach
przynoszonych przez Parafian
za wstawiennictwem Matki
Boskiej Fatimskiej. Następnie
o godz. 18.00 msza święta, a
po niej procesja fatimska z figurą Matki Boskiej.
W tym roku hasłem tematycznym Nowenny Fatimskiej
było: BÓG JEST MIŁOSIERNY –
ostatnie słowo należy do Boga,
który jest Miłością.

Nabożeństwa fatimskie odprawiane w wielu parafiach i
ośrodkach religijnych są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie się i
słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga dzieci: Łucji,
Franciszka i Hiacynty, w 1917
roku w Portugalii. Bowiem
sama Maryja prosiła o modlitwę różańcową i czynienia pokuty za grzeszników.
W 2017 roku będziemy obchodzić 100. rocznicę tego objawienia. Hasłem przewodnim
będzie: DROGA PRZEZ SERCE
– przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.
DP ∎

Z życia Kościoła

∎ Modlitwa różańcowa
Św. Jan Paweł II: Różaniec to skarb, który trzeba odkryć

P

aździernik to szczególny
miesiąc, w którym Kościół zachęca do modlitwy
różańcowej.
Pełna modlitwa różańcowa
składa się z czterech części czyli czterech całych fizycznych różańców. Jednak zazwyczaj odmawia się jedną część
różańca dziennie. Modlitwa ta
stanowi swego rodzaju stresz-

czenie Ewangelii i składa się z
czterech części opisujących
wydarzenia z życia Jezusa i
Maryi.
W poniedziałki i soboty odmawiamy radosną część różańca, w czwartek – część
światła, we wtorek i piątek –
część bolesną, a w środy i niedziele – część chwalebną.
Różaniec
rozpoczynamy

modlitwą wstępną: Składem
Apostolskim, czyli modlitwą
Wierzę w Boga…, następnie Ojcze nasz... oraz trzy Zdrowaś
Maryjo…, dalej Chwała Ojcu….
Następnie główna część różańca, czyli pięć tajemnic,
każda zawierająca dziesięć
Zdrowaś Maryjo…, poprzedzona modlitwą Ojcze nasz… i
zakończona modlitwą Chwała

2

Głos Michała Archanioła

Ojcu…
Odmawiając różaniec rozważamy razem z Maryją najważniejsze wydarzenia w życiu Jezusa. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi,

ale naśladować Ich w naszym
życiu osobistym, rodzinnym i
społecznym. Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na
losach narodów. W życiu ludzi

zmagających się z grzechem,
trudnościami i nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową.
Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy
jest odmawiana wspólnie. DP ∎

tłumów chodzących z Panem
Jezusem. Po pierwszym spotkaniu w pobliżu Jordanu wrócili do Galilei do swoich zajęć.
Byli zamożnymi rybakami,
skoro mieli własne łodzie i
sieci. Właśnie przy pracy Chrystus po raz drugi ich wezwał;
odtąd pozostaną z nim aż do
Jego śmierci i wniebowstąpienia.
W spisie Apostołów wymieniany jest na drugim (Mt i Łk)
lub czwartym (Mk) miejscu.
Przez cały okres publicznej
działalności Pana Jezusa należał do Jego najbliższego otoczenia. W domu Andrzeja i
Piotra w Kafarnaum Chrystus
niejednokrotnie się zatrzymywał. Andrzej był świadkiem

cudu w Kanie (J 2, 1-12) i cudownego rozmnożenia chleba
(J 6, 8-15).
Według apokryfów z IV w.,
po Zesłaniu Ducha Świętego
Andrzej miał nauczać i dokonać wielu cudów na terenach
dzisiejszej zachodniej Turcji,
Bułgarii i Grecji. Tam też, w Patras, 30 listopada 65 lub 70
roku przeżegnawszy zebranych wyznawców, został
ukrzyżowany głową w dół na
krzyżu w kształcie litery X. Jest
to pierwsza litera słowa „Chrystus” w języku greckim od
Χριστός, 'Christos' (Pomazaniec). Krzyż został później nazwany krzyżem świętego Andrzeja.

Uczniowie Jezusa (cz. 2)

∎ Święty Andrzej
Wspomnienie:
30 listopada, 9 maja
Atrybuty:
krzyż św. Andrzeja, księga

więty Andrzej Apostoł pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim, ale mieszkał ze św. Piotrem, swoim
starszym bratem w Kafarnaum. Był - jak Piotr - rybakiem.
Początkowo
był
uczniem Jana Chrzciciela. Pod
jego wpływem poszedł za
Chrystusem, gdy Ten przyjmował chrzest w Jordanie.
Andrzej był pierwszym
uczniem powołanym przez Jezusa na Apostoła, choć podobnie jak jego brat oraz Jan, nie
od razu na stałe dołączyli do

Ś

oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę

∎ Wytrwałość w modlitwie
Ewangelia: Łk 18, 1-8; I czytanie: Wj 17, 8-13; II czytanie: 2 Tm 3, 14 – 4, 2
Ewangelia
ezus
opowiedział
swoim
uczniom
przypowieść o tym, że
zawsze powinni modlić się i nie ustawać:
«W pewnym mieście
żył sędzia, który Boga
się nie bał i nie liczył
się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która
przychodziła do niego

J

z prośbą: „Obroń mnie
przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien
czas nie chciał; lecz
potem rzekł do siebie:
„Chociaż Boga się nie
boję ani z ludźmi się
nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi
się ta wdowa, wezmę
ją w obronę, żeby nie
przychodziła
bez
końca i nie zadręczała

mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia
mówi. A Bóg, czyż nie
weźmie w obronę
swoich
wybranych,
którzy dniem i nocą
wołają do Niego, i czy
będzie zwlekał w ich
sprawie?
Powiadam wam, że
prędko weźmie ich w

obronę. Czy jednak
Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi,
gdy przyjdzie?»
Rozważanie
ełne nadziei są
słowa, które Jezus
kieruje dziś do nas.
Mówi nam, abyśmy nigdy się nie zniechęcali
i zawsze się modlili.
Bóg nas na pewno wysłucha. On chce na-
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szego dobra, to jest
pewne. Właśnie dlatego, że chce naszego
dobra, będzie troszczył się o nas. Czasem
możemy się modlić o
to, co nie jest dla nas

„

dobre. Jesteśmy przecież
tak
krótkowzroczni.
Grzech
przysłania nam zdolność poznania i właściwego rozeznawania. Módlmy się często
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o Ducha Świętego. On będzie wymagał od
będzie nas ukierunko- nas cierpliwości w
wywał na modlitwie i czekaniu.
ks. Mariusz Krawiec SSP
w życiu. Bądźmy wy„Ewangelia 2015” ∎
trwali na modlitwie,
nie zniechęcając się
tym, że czasem Bóg

Myśl tygodnia

Wierzyć – to znaczy nawet nie pytać,
jak długo jeszcze mamy iść po ciemku

Ks. Jan Twardowski ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczSerdeczne Bóg zapłać za ofiary na rzecz
kach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
Fundacji Nowego Tysiąclecia w kwocie
młodzieży bierzmowanej, a na sobotę o
748,80 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy
sprzątanie kościoła prosimy młodzież
zaangażowali się we wczorajszy wyjazd mibierzmowaną. Prosimy, by gałęzie i liście
nistrantów i lektorów na ścieżki wspinaczzebrane z cmentarza składać obok pojemkowe do Jastrzębiej Góry.
nika na śmieci. Dziękujemy za ofiary w dziTrwa październik, miesiąc różańcowy. Nasiejszą – trzecią niedzielę miesiąca.
bożeństwa różańcowe w Starzynie o godz.
17.30, w Starzyńskim Dworze o godz. 17.00, 7. W niedzielę 6 listopada po mszy świętej o
godz. 15.00 poświęcimy odnowiony staraw Werblini o godz. 18.00, a w dni, kiedy jest
niem mieszkańców Starzyńskiego Dworu z
tam msza święta pół godziny przed jej rozpanem sołtysem Waldemarem Bradtke
poczęciem.
krzyż z tablicą naprzeciw pomnika.
Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów otrzymać można ∎ Intencje mszalne
kolejny numer biuletynu parafialnego „Głos Poniedziałek, 17 października 2016 r.
Michała Archanioła”, z którego ofiary prze- 07:00 + Romuald Benke (r. śm.)
kazywane są na fundusz ministrancki na- 18:00 + Łucja i Leon Miler
szej parafii. U pana Leopolda nabyć można
- Za wstawiennictwem św. Jadwigi Śląkalendarz liturgiczny na rok 2017 w cenie 5
skiej z podziękowaniem za otrzymane
zł, a także otrzymać kartki na wypominki,
łaski i Boże bł. dla mieszk. Radoszewa
które będziemy odmawiać w miesiącu listo+ Nauczyciele Władysław Zwiewka, Mapadzie. W biurze parafialnym zgłaszać
rian Szulc, Renata Bohl, Marta Nierzmożna do końca roku wypominki roczne.
wicka, Jerzy Pawłowski, Katarzyna
Zapowiedzi przedślubne:
Szczepaniuk, Lidwinia Stefanowska
II-ga: Adam i Anna Rathnau z par. Starzyno. Wtorek, 18 października 2016 r.
W sobotę 29 października o godz. 4.00 wy– Święto św. Łukasza Ewangelisty
jazd na pielgrzymkę autokarową do Liche- 07:00 + Dusze cierpiące w czyśćcu
nia – prosimy o dokonywanie wpłat 18:00 + Brat Paweł i Joanna Muza
w biurze parafialnym. Powrót w tym dniu
+ Antoni i Konrad Dettlaff
około godz. 22.00.
Środa, 19 października 2016 r. – WspoDziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
mnienie bł. Jerzego Popiełuszki

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.

3.

4.
5.

6.
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07:00 + Brat Stefan i Łukasz Licau
16:30 + Brunon (r. śm.) i Blandyna Lewicka
18:00 + Rodzice Zofia i Hubert, bracia Tadeusz i Mieczysław
Bojke
+ Ojciec Brunon Grabowski
+ Maria Pulczyńska (m-c po śmierci od uczestników
pogrzebu)
Czwartek, 20 października 2016 r.
– Wspomnienie św. Jana Kantego
07:00 + Leon Asmus, Renata i Zygmunt Chołka
18:00 + Rodzice Anna i Augustyn Bullmann, bracia Jerzy, Stefan, Paweł, Jan, Bronisława Syldatk
+ Rodzice Otylia i Franciszek Bulczak, z rodz. Bulczak
+ Bożena Dudek (m-c po śmierci od uczestników pogrzebu)
Piątek, 21 października 2016 r.
07:00 + Mąż Franciszek Miler, rodzice Hila, teściowie Helena,
Łucja i Leon Miler
16:30 + Antoni Kass, Helena i Stefan Kass, Kazimierz Grzybek
18:00 + Ojciec Robert Pomichowski (r. śm.)
- O Boże błogosławieństwo dla rodziców p. Katarzyny
i Bolesława Szeiba w 35. rocznicę ślubu – od dzieci
Sobota, 22 października 2016 r.
– Wspomnienie św. Jana Pawła II
07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon, synowa Izabela
16:00 - Do Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny w 40. rocznicę ślubu p. Teresy i
Zenona Syldatk
17:00 - O Boże błogosławieństwo i opiekę świętego Michała
Archanioła dla Szymona Heland w 18. urodziny – o
Boże błogosławieństwo dla bliskich
18:00 + Józef, Magdalena i Józef Glembin
Niedziela, 23 październik 2016 r.
– XXX Niedziela Zwykła
07:00 + Rodzice Anna i Zygmunt Jankowscy, ojciec Franciszek Kreft, brat Rafał, ciocia Prakseda, dziadkowie z
obojga stron
08:30 + Z rodziny Wyszeckich i Lieske
+ Irena, Helena i Leon Kużel
10:00 + Krzysztof Bizewski, dziadkowie z obojga stron
+ Rodzice Rohde
11:00 + Gertruda i Józef Dzierżyńscy
12:00 + Rodzice Anna i Stefan Lieske
+ Ojciec Franciszek Drzeżdżon, brat Jan
18:00 + Rodzice Zofia i Franciszek, bracia Piotr i Roman

Z ksiąg parafialnych
Śluby
W związek małżeński wstąpili:
 Arkadiusz Albecki
i Sabina Zielke
Kalendarium

16 października 1978
∎ Wybór Karola Wojtyły na
Papieża
38 lat temu rozpoczął się niezwykły pontyfikat Jana Pawła II,
który trwał ponad 26 lat. Dewizą jego pontyfikatu stały się
słowa „Totus Tuus” - Cały Twój.
W najbliższą sobotę, 22 października, wspomnienie świętego naszych czasów, Jana
Pawła II.
Papieskie intencje
na październik
Ogólna: Aby dziennikarze w
swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla
prawdy i silnym poczuciem
etyki.
Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we
wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz
artykuły do publikacji prosimy kierować na
adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.

Pozyskane ofiary przekazywane są
na fundusz ministrancki naszej parafii.

