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„

Niezawodna pomoc
w naszym życiu
Bożej. „ I od tej godziny uczeń wziął Ją
do siebie” (J 19,27). Czy można to powiedzieć o nas? Czy my również przyjmujemy Maryję do naszego domu, do
naszego życia? Według Benedykta XVI
„Któż bardziej niż Maryja mógłby być
gwiazdą nadziei dla nas. Ona, która
przez swoje ’tak’ otworzyła Bogu drzwi
naszego świata. Ona, która stała się żyjącą Arką Przymierza, w której Bóg przyjął
ciało, stał się jednym z nas, pośród nas
rozbił swój namiot”. Macierzyństwo
oznacza troskę o życie i rozwój dziecka.
Św. Jan Paweł II nauczał „(…) macierzyń-

Helena Oksiuta

Jezus chce, abyśmy przychodzili do Jego Matki jako do
swojej własnej. Bóg w miłości Maryi,
która przecież pragnie tego samego, co
Jej Syn czyli zbawienia i szczęśliwego
życia każdego z nas, ukazuje swoje miłosierdzie i poprzez Jej czułą, matczyną
troskę, chce nas pociągnąć do siebie”.
Te piękne słowa o. Michał Lukoszka stanowią motyw przewodni naszej ostatniej
majowej refleksji poświęconej Matce
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stwo Maryi ma swój początek w Jej macierzyńskiej trosce o Chrystusa. W
Chrystusie przyjęła każdego człowieka i
całego człowieka. Maryja ogarnia wszystkich szczególną troską w Duchu Świętym. On bowiem, daje życie. On daje
pełnię
życia
otwartą
ku
całej wieczności”.
Maryja
czuwa nad tym,
by człowiek był
przeniknięty
miłością Bożą i
wzorując się na
Niej w swoim
życiu realizował
wszystko to, co
Bóg przekazał
również
za
przykładem Jej
osoby. Zawierzając się Maryi, oddajemy się
tym
samym
pod
wpływ
oddziaływania
Ducha Świętego, który jako pierwszy
toczy duchową walkę z mocami ciemności i zła. Maryja poprzez całe swoje życie
realizowała zasady miłości i wzajemności.
Ona jest wzorem i drogowskazem jak
postępować w życiu, by wypełniać Boże
przykazania i czynnie uczestniczyć w
życiu rodziny, Kościoła i społeczeństwa.

Maryja pomaga człowiekowi stawać się
pokornym i otwartym na Boga i bliźniego. Maryja uczy nas jak być zjednoczonym z Bogiem, uczy mądrości w życiu
codziennym, rodzinnym, społecznym.
Pomaga nam doświadczać miłość Boga,
odkrywać swoją
godność dziecka
Bożego. Niepokalane
Serce
Maryi jest wyjątk o w y m
"środowiskiem",
gdzie każdy odnajdzie tak potrzebne schronienie. Maryja
obdarza
nas
troską i wsparciem
w codziennej
wędrówce naszego
ziemskiego życia. Matka Boża
rozumie wszystkie nasze sprawy. Maryja delikatnie wchodzi do naszego życia i dużo
może wnieść swoją obecnością. Jeśli na
to tylko pozwolimy! Jest czuła i pełna
ciepłego światła, a jednocześnie wymagająca i konsekwentna. Prowadzi nas w
konkretnym kierunku, mimo, że czasem
zbaczamy z drogi, upadamy na duchu.
Papież Franciszek mówi „(…) Maryja
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pomaga nam wzrastać, zmierzyć się z
życiem, być autentycznie wolnymi”. Maryja troszczy się o nas, byśmy byli zdolni
do wzięcia na siebie odpowiedzialności
angażowania się prawdziwie w życie,
realizacji wielkich ideałów. Matka Boża
pomaga nam wzrastać w naszym człowieczeństwie i w wierze, być silnymi i
nie ulegać pokusie bycia ludźmi i chrześcijanami tylko powierzchownie. Uczy
nas życia odpowiedzialnego i dążenia
cały czas ku temu, co prawdziwie piękne
i wysokie. Św. Bernard z Clairvaux pisał
„(…) na drodze życia miotają tobą nawałnice i burze, nie odwracaj spojrzenia
od Gwiazdy Promiennej. Kiedy przeto
porywają cię wichry namiętności lub
spadasz na skaliste rafy cierpień – podnieś oczy na Gwiazdę, która olśniewa
niebiosa, wzywaj Imienia Maryi. Kiedy
indziej gniew, żal, płomienie zmysłów
palą kruchą łódkę ducha, wzlatuj spojrzeniem do Maryi. Gdy przyciska ogrom
grzechów, dręczy upał wyrzutów sumienia, ogarnia bezdeń rozpaczy i smutku,
pomyśl o Maryi. W niebezpieczeństwach, udrękach, wątpliwościach, pamiętaj o Maryi”. Jak mówi Namiestnik
Chrystusowy papież Franciszek, Maryja
„(…) nie wychowuje i nie troszczy się o
zdrowie unikając problemów, tak jakby
życie było autostradą pozbawioną przeszkód. Mama pomaga dzieciom spoglądać z realizmem na życiowe problemy,
tak by się w nich nie zagubiły, ale stawia-

ły im odważnie czoło”. Matka Boża uczy
umiejętności pokonywania trudności,
pełnego zawierzenia Bogu zwłaszcza w
chwilach krzyża. Każdy człowiek zmaga
się ze słabościami, trudnościami, problemami. Według św. Jana Pawła II Maryja
pomaga „(…) zwyciężać to, co jest korzeniem grzechu, strachu, udręki, smutku; najbardziej poniżającą niewolę dla
człowieka”. Cierpienie jest jedną z największych tajemnic naszej wiary, z którą
musi się zmierzyć każdy człowiek. Św.
Jan Bosko zwykł mawiać „(..) miej pokorę, aby uznać swą słabość. Miej pokorę,
abyś przyjął pomoc tego, Kto umie i może ci pomóc”. Wyobraźnia miłosierdzia i
empatii, to cechy charakterystyczne Maryi, które uzdalniają Ją do głębokiego i
wrażliwego spojrzenia na człowieka. Maryja dzięki temu widzi, nie tylko problem, ale jest również w stanie wczuć
się w sposób przeżywania trudnej sytuacji przez człowieka i przewidzieć tego
konsekwencje. Fundamentem tej wyobraźni jest bezinteresowna miłość, o
której św. Paweł pisał „nie szuka swego” (1Kor 13,5). Maryja jest sama w sobie miłością, jak również niedoścignionym wzorem miłości do Boga i do ludzi.
Najświętsza Panienka przypomina nam,
że ten kto wierzy, nigdy nie jest sam.
Uczy nas patrzeć oczami Pana, aby On
był światłem na naszej drodze. Maryja
zawsze przychodzi z pomocą tym, którzy ją wzywają w różnych okoliczno3

ściach i czasie. Św. Ludwik Grignion de
Montfort pisał „(…) nauczmy się na nowo Maryjności”. „Oto Matka twoja” (J
19,27). Te słowa skierowane są do każdego z nas, do mnie, do Ciebie. Za-

OBJAWIENIA
ŚW. MICHAŁA
CZ. 4

czerpnijmy z tych słów ufność i zapał do
coraz bardziej zdecydowanego i pogodnego kroczenia drogą wiary. Maryjo,
Matko Miłości, módl się za nami!

Ostatnie objawienie
w Gargano

B

ył rok 1656, na terenie dzisiejszych
Włoch szalała dżuma. Miejscowy
biskup Alfonso Puccinelli, zdając sobie
sprawę z niebezpieczeństwa, jakie groziło miastu, zwrócił się z prośbą o pomoc do Św. Michała.
Pasterz chciał wręcz wymóc
wolę Bożą wkładając w rękę
figury Św. Michała tekst modlitwy sformułowanej w
imieniu wszystkich mieszkańców miasta. I oto 22
września o świcie, podczas
modlitwy w pokoju pałacu
biskupiego w Monte Sant'
Angelo, usłyszał jakby trzęsienie ziemi. W olśniewającym blasku ukazał mu się Św.
Michał, polecając mu poświęcić kamyki
pochodzące z groty, na których ma być
wyżłobiony znak krzyża i dwie litery M.
A. (Michał Archanioł). Według słów Archanioła, ktokolwiek będzie posiadał i ze

czcią przechowywał taki kamyk, uchroni
się od choroby. Biskup z wiarą przyjął
polecenie Zwiastuna Bożych Wyroków.
Zgodnie z obietnicą Św. Michała, nie
tylko miasto, ale i wszyscy ci,
którzy posiadali poświęcone
kamyki, w krótkim czasie
zostali uwolnieni od zarazy.
Na wieczną pamiątkę tego
cudu, biskup zarządził wzniesienie pomnika ku czci Św.
Michała na placu naprzeciw
pałacu biskupiego, w którym
miało miejsce to cudowne
wydarzenie. Napis w języku
łacińskim umieszczony na
pomniku jeszcze dziś przypomina nam o tym niezwykłym wydarzeniu: KSIĘCIU ANIOŁÓW,
ZWYCIĘZCY ZARAZY PATRONOWI
I
OPIEKUNOWI
POMNIK
NA
WIECZNĄ WDZIĘCZNOŚĆ ALFONSO PUCCINELLI 1656.
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Tajemnica Trójcy Świętej Tajemnica miłości
Ks. Piotr Pastewski

P

rzeżywamy dziś Uroczystość Trójcy
Świętej. Jest to wielka tajemnica
naszej wiary. Tajemnica, która stoi w
samym centrum chrześcijańskiej wiary.
Tajemnica Trójcy Świętej uczy nas
przede wszystkim miłości. Żadna z Boskich Osób niczego nie pragną zatrzymać wyłącznie dla siebie. Widzimy to
doskonale w Ich wzajemnych relacjach.
Ojciec objawia się w Synu, który staje
się Słowem Ojca. Największym pragnieniem Syna jest wypełnienie woli Ojca. I
czyni to aż po sam krzyż. Natomiast
wypełniając obietnicę złożoną po zmartwychwstaniu tenże Syn posyła swojej
wspólnocie Ducha Świętego, który jest
wzajemną miłością Ojca i Syna. To Duch
Święty sprawia, że odtąd w naszych sercach może panować Jezusowy pokój, a
więc ten dar, który zmartwychwstały
Zbawiciel udzielił swoim uczniom, a
przez nich i nam. Ta piękna tajemnica
Bożej miłości została dla nas otwarta w
sakramencie Chrztu świętego. Współpracując z łaską pierwszego z sakramentów budujemy w sobie podobieństwo
do Boskich Osób. To podobieństwo
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realizuje się przede wszystkim przez
miłość. Tym samym czyni nas zdolnymi
do bezinteresownej miłości wobec bliźnich. Jak pisze jezuita ks. Marek Wójtowicz: "Stając przed Bogiem scalamy nasze życie, doświadczamy Bożej pełni,
czujemy się po prostu szczęśliwi i kochani. Odkrywamy Boga jako żywą wspólnotę Osób i Dawcę wszelkiego dobra.
To doświadczenie uzdalnia nas do okazywania miłości innym ludziom. Trzeba,
byśmy pamiętali, że to Bóg pierwszy nas
umiłował."
To kapitalne stwierdzenie pragnie nam
uświadomić, że poznanie Boga jest możliwe tylko dla tego, kto kocha. To w
tajemnicy miłości odkrywamy tajemnicę
Boga. Pięknie o tym pisze św. Augustyn:
"Można by jednak powiedzieć: Widzę
miłość. Wpatruję się w nią wzrokiem
duszy, na ile mnie stać. Wierzę słowom
Pisma, że „Bóg jest miłością, a kto trwa
w miłości, w Bogu trwa" (l J 4,16). A
jednak - widząc miłość - nie dostrzegam
w niej Trójcy Świętej - Owszem, widzisz
Trójcę, widząc Miłość."
A propos św. Augustyna, to na jednej ze
stron internetowych znalazłem fragment
książki pt. "Święty Augustyn albo głos

serca", a w niej słowa: "Aby kontemplować tajemnicę Trójcy Świętej potrzeba
nam nawrócenia naszego serca. Egoizm,
a wszelki grzech jest grzechem egoizmu,
nie pozwala nam poznawać osób takimi,
jakimi są. Sprawia, że na wszystko patrzymy w świetle naszych gustów, na-

szych własnych interesów. Zatem ten,
kto widzi wszystko w świetle egoizmu,
w świetle grzechu, w rzeczywistości nie
dostrzega nikogo, patrzy po prostu na
samego siebie; nie słucha nikogo, słyszy
samego siebie."

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.


Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Wyznajemy wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego
życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym
życiu. Tradycyjnie na Sumie Uroczystość Pierwszej Komunii św.
Także dziś o godz. 17.30 zapraszam na ostatnie nabożeństwo majowe.
Jutro – Dzień Dziecka i rozpoczęcie nabożeństw czerwcowych. Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa odmawiać będziemy codziennie w połączeniu
z Mszami Świętymi.
W czwartek obowiązkowa uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej,
nazywana dawniej uroczystością Bożego Ciała. Msze Święte w naszym kościele
o godz. 8.00, 10.00 i 18.00. Po Sumie wyruszy procesja eucharystyczna do
czterech ołtarzy. W tym roku pójdziemy ulicami Osiedla Swarzewskiego i
Połczyna Bis.
W ramach tak zwanej „oktawy Bożego Ciała” procesja teoforyczna po mszy
św. wieczornej. W niedzielę po Sumie.
W związku z procesją prosimy, aby przynosić kwiatki do sypania dla dziewczynek. Przy wejściu do kościoła umieścimy na nie specjalny kosz.
Ze względu na "Biały tydzień" i "oktawę Bożego Ciała" comiesięczne nabożeństwa do Ducha Świętego i św. Michała Archanioła odprawimy w późniejszym
terminie.
W tym tygodniu obchodzimy dni eucharystyczne:
pierwszy czwartek - przypada w Boże Ciała, dlatego Godzinę Świętą zastąpi
procesja eucharystyczna
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9.

10.

11.
12.

pierwszy piątek - okazja do spowiedzi o godz. 8.00 i 17.00
pierwsza sobota - czcimy Niepokalane Serce Maryi; nabożeństwo pierwszosobotnie rozpocznie się o godz. 17.30.
W tym tygodniu chorych z komunią św. odwiedzi tylko ks. proboszcz. Ks.
Mateusz swoich chorych odwiedzi w przyszłą sobotę. Następne odwiedziny
odbędą się po wakacjach.
Podajemy intencję modlitewną na czerwiec: Aby migranci i uchodźcy byli
dobrze przyjmowani i traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszą parafiankę śp. Hildegardę Personke, którą Pan powołał do wieczności.
Przy wejściu do kościoła można nabyć najnowszą prasę religijną.

Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa
Czwartek 4 czerwca

INTENCJE PARAFIALNE
Poniedziałek – 1 czerwca - św. Justyna
8.30 o ratunek dla Kościoła i Ojczyzny do Boga Wszechmogącego oraz o królowanie
Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie przez orędownictwo Niepokalanej Maryi
Panny, Królowej Polski
18.00 + Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
w int. ks. Mateusza w 2 rocz. Święceń
Wtorek – 2 czerwca
8.30 + Józef i Anna Bigott, Elżbieta Bieszke, Bernard i Agnieszka Bieszk
18.00 o dar wierności, pokoju serca, asystencji Ducha Świętego i opiekę MB dla
ks. Mateusza
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Środa – 3 czerwca - św. Karola Lwangi i Towarzyszy
8.30 + Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
18.00 + dziadkowie Helena i Bronisław, Leon i Gertruda, Maria i Leon oraz Marta
i Wiktor
+ Henryk oraz rodzice i rodzeństwo
Czwartek – 4 czerwca - Najświętszego Ciała i Krwi Pana Chrystusa
8.00 + Elżbieta i Antoni Samotey
10.00 + rodz. Brygida i Paweł Bobryccy i teściowa Gabriela Mudlaf
w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. w rodz. w 12 rocz.
ślubu Ewy i Jana
18.00 + Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
Piątek – 5 czerwca - św. Bonifacego
8.30 + Paweł
18.00 + Stanisław Musielak w 1 rocz. śm.
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
Sobota – 6 czerwca
8.30 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
18.00 MSZA ŚW. WYNAGDADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
X Niedziela w ciągu roku – 7 czerwca
8.00 + syn Jacek Wandtke w 11 rocz. śm., ojciec Stefan, rodz. Maria i Franciszek,
dziadkowie i ciocia Władysława
+ Stanisław Selke - msza św. gregoriańska
10.00 MSZA ŚW. RÓŻAŃCOWA - w int. II Róży Matek z Połczyna
+ mąż Leon Stromski w 19 rocz. śm, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo
z ob. str.
11.33 + Franciszek, Anastazy i Grażyna
18.00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla Elżbiety
i Edwarda w 35 rocz. ślubu
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