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Z życia Kościoła

∎ „Wymaluj
obraz według
rysunku, który
widzisz ...”

D

ziś obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Wizerunek Jezusa Miłosiernego należy obecnie
do najbardziej znanych na
świecie obrazów Chrystusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
Pierwszy obraz „Jezu, ufam
Tobie” powstał w Wilnie. Tam
właśnie na pewien czas skierowano s. Faustynę Kowalską i
tam poznała ona ks. Michała
Sopoćkę, który stał się jej spowiednikiem. Pracę nad obrazem rozpoczął 2 stycznia 1934
r. ceniony i znany wileński malarz – prywatnie sąsiad ks. Sopoćki - prof. Eugeniusz Kazimirowski. W czasie tworzenia
wizerunku s. Faustyna odwiedzała go przez ok. pół roku i na
bieżąco zgłaszała swe uwagi i
poprawki.
Kiedy namalowany obraz
był już gotowy do zawieszenia,
ks. Sopoćko chciał się upewnić, jak ma być umieszczony
napis na obrazie, więc poprosił s. Faustynę aby zapytała o
to Jezusa. Jak następnie napisała w swoim Dzienniczku:
„Jezus mi przypomniał, jako

mi mówił pierwszy raz, to jest,
że te trzy słowa muszą być
uwidocznione. Słowa te są takie: Jezu, ufam Tobie”. Ks. Sopoćko podpis o tej treści
umieścił na ramie pod obrazem, po czym początkowo
umieścił obraz w korytarzu
Sióstr Bernardynek przy kościele św. Michała.
W Wielkim Tygodniu 1935
r. s. Faustyna zdecydowanie
oświadczyła, że Pan Jezus
żąda, by Jego wizerunek był
wystawiony w Ostrej Bramie
na czas wielkiego Triduum Jubileuszowego, które wypadało
tydzień po Wielkanocy 26-28
kwietnia 1935 r. Pomimo uroczystej prezentacji obrazu płótno było niedostępne dla
wiernych. Dopiero 4 kwietnia
1937 r. na wyraźne żądanie
Pana Jezusa, przekazane przez
siostrę Faustynę, ks. Sopoćko
za zgodą abp Romualda Jałbrzykowskiego poświęcił obraz i umieścił go w kościele św.
Michała po prawej stronie prezbiterium obok głównego ołtarza. W 1947 r. ks. Sopoćko
opuścił Wilno.
W okresie powojennym
Wilno znalazło się na terenach
ZSRR, czyli państwie zakładającym powszechną ateizację.
Kościoły systematycznie zamykano i zamieniano w muzea, magazyny czy obiekty
wojskowe. Podobny los spo-

tkał kościół pw. Św. Michała.
Przed zniszczeniem i profanacją obrazu uratowały go dwie
kobiety - Janina Rodziewicz
(którą później za ten czyn skazano na 10 lat katorgi na Syberii) i Bronisława Miniotaite,
które wykupiły wizerunek Jezusa. Przez cały okres nieobecności pani J. Rodziewicz
obraz był przechowywany
między belkami stropowymi,
jednak złe warunki spowodowały naruszenie płótna. J. Racewicz - po powrocie ze zsyłki
- przekazała obraz proboszczowi kościoła pw. Świętego
Ducha - ks. Elertowi. Ten jednak nie był czcicielem miłosierdzia, więc obraz powiesił
na ścianie plebani. W czasie
jednej z wizyt zauważył go ks.
Józef Grasiewicz, który szukał
jakiegoś obrazu do kościoła w
Nowej Rudzie (obecna Białoruś), gdzie był proboszczem.
W Nowej Rudzie zawieszono obraz wysoko na ścianie
oddzielającej prezbiterium od
nawy głównej, zaś przy obrazie zaczęto odmawiać znaną
na tych terenach koronkę i nowennę do Miłosierdzia Bożego. Jednak kościół w Nowej
Rudzie również podzielił losy
kościoła Św. Michała i w latach
70–tych zamieniono go w magazyn. Ciekawostką jest, że pomimo wydanego przez władzę
nakazu wywiezienia całego
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wyposażenia kościelnego, obraz „Jezu, ufam Tobie” pozostał, gdyż był zawieszony zbyt
wysoko i żadnemu z robotników nie chciało się po niego fatygować. Ks. Grasiewicz niepokoił się o dalsze losy obrazu i
poprosił malarkę z Grodna,
Marię Gawrosz, o zrobienie
kopii.
Jesienią 1985 r. dokonano
zamiany obrazów i przewieziono pierwszy obraz Jezusa
Miłosiernego do remontowanego kościoła pw. Św. Ducha w
Wilnie. Ówczesny proboszcz
tej parafii ks. Aleksander Kaszkiewicz zdecydował o przemalowaniu obrazu, z uwagi na
liczne uszkodzenia. Zabieg ten
w znacznym stopniu zmienił
wygląd twarzy Pana Jezusa.
Dokonano również innych
zmian: domalowano czerwony
napis „JEZU, UFAM TOBIE”,
podwinięto dolną krawędź,
zaś u góry doklejono dodatkową owalną część, aby dopasować obraz do wnęki w ołtarzu. Co ważne zmiany te nie
były zgodne z kompozycją artystyczną obrazu wykonaną w
1934 r. przez prof. Kazimirowskiego przy współudziale siostry Faustyny i księdza Sopocki. Dopiero w czasie konserwacji obrazu w 2003 r. dodane elementy zostały usunięte. Obecnie obraz w znajduje się w nowej ramie z podpisem „JEZU, UFAM TOBIE”.
W Święto Miłosierdzia Bożego, 18 kwietnia 2004 r. Metropolita wileński kard. A. J.
Bačkis rekonsekrował odnowiony kościół pw. Świętej
Trójcy w Wilnie na Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. We

wrześniu 2005 r. w świątyni sytuacji sprzętu rehabilitacyjtej umieszczony został pierw- nego.”
szy obraz Jezusa Miłosiernego.
Dotychczas przekazane CaGL ∎ ritas środki pozwoliły na realizowanie kolejnych etapów
Warto pomagać!
tworzenia i wyposażania wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego Caritas na terenie całej Polski, a
ziś kolejna z organiza- mianowicie w latach 2011cji, na którą możemy 2016 zakupiono: 4841 szt. łóprzeznaczyć 1% naszego po- żek pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych z pilotem, 436 szt. ssadatku.
Caritas Polska od początku ków, 851 szt. koncentratorów
kampanii pozyskane środki tlenu oraz inne sprzęty. Sprzęt
przeznaczała dla osób chorych ten trafił do 44 diecezjalnych
przewlekle i terminalnie oraz Caritas, w tym do Caritas Ordla niepełnosprawnych i se- dynariatu Polowego.
W Caritas Archidiecezji
niorów. Tegoroczna akcja
zbierania 1% podatku prze- Gdańskiej środki z 1% służą
biega pod hasłem „Czasami ży- głównie działaniom na rzecz
cie zależy od rzeczy…”. Celem dzieci i młodzieży. Uzyskane
akcji jest pomoc chorym po- pieniądze w latach poprzedprzez zakup specjalistycznego, nich przeznaczono na:
- Dom samotnej Matki Carikosztownego sprzętu nierefundowanego przez NFZ, tas im. bł. Gwidona z Montpelktóry będzie dostępny w 114 lier w Gdańsku Matemblewie,
- Centrum Caritas „Na Dolwypożyczalniach Caritas na
nej” Dzienny Dom Seniora w
terenie całej Polski.
Na stronie internetowej Ca- Gdańsku Dolne Miasto,
- Centrum Wsparcia dla
ritas czytamy, iż „Misją Caritas
jest pomoc osobom, które z Dzieci i Młodzieży im. Bł. Piopowodu choroby, starości lub tra Jerzego Frassatiego w
wypadków borykają się z pod- Gdańsku Wrzeszczu,
- Młodzieżowa Placówka
stawowymi
problemami,
które może rozwiązać zaa- Wychowawcza w Sopocie,
- Świetlice żukowskie, z któwansowany,
kosztowny
sprzęt medyczny. Warunki, w rych korzystają dzieci i młoktórych przebywają osoby dzież z gminy Żukowo,
- Świetlica „Pod Kasztanem”
chore, szczególnie samotne i
ubogie, w mniejszych miejsco- w Gdańsku-Oruni,
Świetlica
„Słoneczne
wościach i wsiach, są niejednokrotnie skrajnie trudne. Wzgórze” w Gdańsku,
- Świetlica „Dobra” w GdańChcemy, by dzięki pomocy Caritas pacjenci przebywający w sku.
Aby przekazać 1% podomu mieli zapewnione godne
warunki leczenia i życia oraz datku, należy w zeznaniu
dostęp do koniecznego w ich podatkowym wpisać numer

∎ Caritas, znaczy
miłosierdzie
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KRS: dla Caritas Polska puścicie grzechy, są im od0000198645 lub dla Caritas puszczone, a którym zatrzyArchidiecezji Gdańskiej KRS macie, są im zatrzymane».
nr 0000247280.
Ale Tomasz, jeden z DwunaGL ∎ stu, zwany Didymos, nie był
razem z nimi, kiedy przyszedł
Słowo Boże na niedzielę
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy
Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli
na rękach Jego nie zobaczę
I czytanie: Dz 4, 32-35
śladu gwoździ i nie włożę
II czytanie: 1 J 5, 1-6
palca mego w miejsce gwoź1 Kor 5, 6b-8
dzi, i ręki mojej nie włożę w
Ewangelia: J 20, 19-31
bok Jego, nie uwierzę».
Słowa Ewangelii
A po ośmiu dniach, kiedy
ieczorem w dniu zmartwychwstania,
tam uczniowie Jego byli znowu wegdzie przebywali uczniowie, wnątrz domu i Tomasz z nimi,
choć drzwi były zamknięte z Jezus przyszedł, choć drzwi
obawy przed Żydami, przy- były zamknięte, stanął poszedł Jezus, stanął pośrodku i środku i rzekł: «Pokój wam!»
rzekł do nich: «Pokój wam!» A Następnie rzekł do Tomasza:
to powiedziawszy, pokazał im «Podnieś tutaj swój palec i zoręce i bok. Uradowali się za- bacz moje ręce. Podnieś rękę i
tem uczniowie, ujrzawszy włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Pana.
Tomasz w odpowiedzi rzekł
A Jezus znowu rzekł do nich:
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział
mu
Jezus:
posłał, tak i Ja was posyłam».
Po tych słowach tchnął na nich «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie
i powiedział im: «Weźmijcie ujrzałeś? Błogosławieni, któDucha Świętego! Którym od- rzy nie widzieli, a uwierzyli».

∎ Dotknąć
i uwierzyć

W
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I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w
imię Jego.
Rozważanie

W

spółczesna
ludzkość
jest jak niewierny Tomasz, którego nie było z apostołami, kiedy przyszedł do
nich zmartwychwstały Chrystus. Dziś na nowo musimy dotknąć ran Chrystusa, aby uwierzyć. Włożyć rękę do Jego
przebitego boku, by nas nawrócić. Jak to zrobić? Gdzie Go
szukać? Nie martwmy się tym.
Jezus sam nas znajdzie, tak jak
znalazł swoich uczniów. Wybierze najlepszy czas i odpowiednie miejsce. Głodnych nakarmić, chorych nawiedzać,
podróżnych w dom przyjąć,
nieumiejętnych pouczać, strapionych pocieszać... -każdy
uczynek miłosierdzia jest spotkaniem ze Zmartwychwstałym. Szansą, by dotknąć Jego
ran i uwierzyć.
o. Jarosław Krawiec OP
„Ewangelia 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
16.00 rozpocznie się w parafii w Tyłowie
kurs przedmałżeński dla narzeczonych.
Dzisiaj w Kościele uroczystość Miłosierdzia 5. U ministrantów do nabycia nowy numer
Bożego.
„Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała ArDzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie
chanioła”.
(13.30), w Starzynie i w Werblini.
Zapowiedzi przedślubne: I-sza: Anna ElżSpotkanie dla dzieci przed pierwszą komubieta Radtke z par. Starzyno i Damian Selke
nią świętą w sobotę o godz. 9.00 (grupa I) i
z par. Strzelno; II-ga: Dawid Andrzej Zielke
10.00 (grupa II) oraz w niedzielę o godz.
z par. Starzyno i Agnieszka Natalia Jung z
12.00 dla obu grup. Spotkanie dla kandydapar. Krokowa; III-cia: Marcin Jan Kwidzińtów do sakramentu bierzmowania w nieski z par. Krokowa i Kamila Elżbieta Krefta
dzielę po mszy o godz. 10.00.
z par. Starzyno.
Za tydzień w niedzielę 15 kwietnia o godz. 6. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w

∎ Ogłoszenia parafialne
1.
2.
3.

4.
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Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach
przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom z ul. Kościelnej, Krótkiej i Nowej ze
Starzyna, a na sobotę rano o sprzątanie kościoła prosimy
mieszkańców z ul. Lipowej ze Starzyna.
7. W ciągu tygodnia wchodzimy do kościoła bocznym wejściem.
8. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Hildegardę
Muza, lat 78, z ul. Nowej ze Starzyna.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na kwiecień
Ogólna: Aby odpowiedzialni za
zarządzanie gospodarką światową znaleźli odwagę do powiedzenia "nie" gospodarce wykluczenia, otwierając nowe drogi.

Myśl tygodnia
„Słuchaj Boga w Jego przykaza-

Poniedziałek, 9 kwietnia 2018 r.
niach, a Bóg wysłucha cię
– Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
w twoich modlitwach”
07:00 + Zygmunt Zielke (9 gr.)
św. Jan Chryzostom ∎
18:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosłąwieństwo i zdroRedakcja: Damian Pulczyński,
wie dla rodziny Gaffke
Piotr Plasun.
Wtorek, 10 kwietnia 2018 r.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
07:00 + Zygmunt Zielke (10 gr.)
oraz artykuły do publikacji prosimy
18:00 + Rodzice Marta i Teofil Lesnau (r. śm.), dziadkowie kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
z obojga stron
Każdy numer biuletynu zamykany jest
Środa, 11 kwietnia 2018 r.
w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na stro07:00 + Zygmunt Zielke (11 gr.)
17:00 Nowenna Werblinia: + Rodzice Magdalena i Engelbert nie internetowej parafii. Pozyskane
ofiary przekazywane są na fundusz miPiontke, Józef i Irena Budzisz; + Rodzice Jan i Aniela nistrancki naszej parafii.
Witstock, teściowie Michał i Gertruda Cyskowscy;
+ Rodzice Eryka i Leon Kwidzinscy, brat Antoni
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Boskiej dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Helandt; Do Matki Boskiej z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy Elżbiety w 60. Urodziny; Do Matki Boskiej o dobrą pogodę; + Zbigniew
Szewczyk (1 r. śm.), córka Maria, mąż Józef; + Mąż, ojciec i dziadek Hieronim Wegner
(r. śm.); + Stanisław i Władysława Zielke; + Leon i Łucja Miler; + Rodzice Monika i Leon
Kirszling, Jan i Alfreda Cinkel, bracia Henryk i Kazimierz; + Brygida Muttka (12 r. śm.) –
od syna Andrzeja z rodziną; + Brunon i Łukasz Licau; + Marek Wiśniewski i Tresa Chalicka
(dn. ur.); + Jan Groen (2 r. śm.); + Leon Szweda (dn. ur.); + Rodzice Anna i Józef Skrzypkowscy
Czwartek, 12 kwietnia 2018 r.
Niedziela, 15 kwietnia 2018 r.
07:00 + Zygmunt Zielke (12 gr.)
– III Niedziela Wielkanocna
18:00 + Roman Wegner (10 r. śm.), Magdalena 07:00 + Zygmunt Zielke (15 gr.)
(13 r. śm.) i Klemens Kunc
08:30 Werblinia: + Mąż Bernard Piontke, rodzice z obojga stron
Piątek, 13 kwietnia 2018 r.
10:00 + Rodzice Zofia (11 r. śm.) i Stefan Ste07:00 + Zygmunt Zielke (13 gr.)
inke
18:00 + Tekla i Wiktor Rutha, Jan Tkaczyk, Hil12:00 + Rodzice Bernard (dn. ur.) i Agnieszka
degarda i Wacław
Kromliccy, szwagier Marek Preiss
Sobota, 14 kwietnia 2018 r.
07:00 + Rodzice Anna (dn. ur.) i Józef Rathnau, 18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy
Józef Selewski
18:00 + Zygmunt Zielke (14 gr.)

