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Z życia Kościoła

∎ Kard. Nycz:
módlmy się
o beatyfikację
kard. Wyszyńskiego

głęboko przekoJestem
nany, że ostatni etap pro-

cesu beatyfikacyjnego – proces cudu, który się stał za
sprawą kard. Wyszyńskiego
– pozytywnie zamknie proces beatyfikacji. Zanim to się
stanie, bardzo proszę o modlitwę w tej intencji – powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz z
okazji
przypadającej
3
sierpnia rocznicy urodzin
Prymasa Tysiąclecia, zachęcając do modlitwy o jego beatyfikację.
Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia,
przyszedł na świat 3 sierpnia
1901 r. w Zuzeli, na pograniczu Mazowsza i Podlasia (w
powiecie
Ostrów
Mazowiecka), na terenie obecnej
diecezji łomżyńskiej. Wstąpił
do Seminarium Duchownego
we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. W latach
1948-1981 pełnił posługę prymasowską, był jednocześnie
arcybiskupem metropolitą w

Gnieźnie i w Warszawie. Pełnił
funkcję
przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski,
miał również uprawnienia legata papieskiego.
W 1953 r. został aresztowany i internowany przez ówczesne władze komunistyczne.
Jest m.in. autorem tekstu odnowionych Ślubów Narodu,
wygłoszonych na Jasnej Górze
26 sierpnia 1956 r. jako Jasnogórskie Śluby Narodu. Kard.
Stefan Wyszyński zmarł 28
maja 1981 r. Obecnie trwa
jego proces beatyfikacyjny.
EPISKOPAT.PL ∎

Z cyklu: Wspomnienia z pielgrzymowania na Jasną Górę

∎ Na pielgrzymkowym szlaku
ku Jasnej Górze

D

zisiaj publikujemy ciąg
dalszy
wspomnień
Pana Bronisława Fikus z II
Kaszubskiej Pielgrzymki na
Jasną Górę, które zapisał w
swoim dzienniku.
Z dziennika: «(…) Na zakończenie moich spostrzeżeń i refleksji muszę, choć pokrótce,
wspomnieć o różnych służbach, które przynależały do
pielgrzymki, i które przez ten
cały czas czuwały nad bezpieczeństwem i nad zabezpieczeniem podstawowych potrzeb

jej uczestników.
Służba Sanitarna
Jestem pełen podziwu i
uznania dla tych kilku dziewcząt w białych fartuchach, białej, przepasanej czarnym otokiem czapce i białej opasce z
emblematem
czerwonego
krzyża na rękawie oraz czerwonokrzyską torebką na ramieniu. One to chyba najmocniej odczuwały trud pielgrzymowania. Ich wysiłek był
znacznie większy, niż tych pozostałych pielgrzymów. Szły
bowiem, jak każdy inny, niosły
najpotrzebniejsze rzeczy osobiste, a do tego jeszcze ową torebkę pierwszej pomocy. A tej
pomocy musiały, wcale nie tak
rzadko, udzielać. Upal powodował omdlenia. Dość częsty
bywał widok omdlałego, leżącego na poboczu pątnika czy
pątniczki krzątającej się obok
siostry ze znakiem czerwonego krzyża. Cuciła zemdlonego i pozostawała z nim aż do
chwili, gdy nadjechał wóz
transportowy lub sanitarny i
zabierał ich ze sobą. Poszkodowany, zazwyczaj już w tym
dniu pieszo nie wędrował, ale
pielęgniarka po dogonieniu
kolumny, wysiadała i dalej
pełniła swoją powinność. Zaś
na postojach, gdy każdy w
przyjemnym cieniu drzew, z
ulgą rozprostowywał zbolałe
nogi, one nie mi wytchnienia.
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Wiele otartych nóg trzeba
było wówczas opatrzyć: poprzecinać pęcherze, zasmarować gencjaną, zabandażować.
Trzeba było aplikować pastylka na bóle głowy, nacierać
kremem poparzone od słońca
twarze czy ramiona. A wieczorem? Kiedyś miały czas na odpoczynek? Chyba dopiero
gdzieś koło północy nadeszła
pora na kilkogodzinny sen.
Cały bowiem wieczór to wyczerpująca, i tak już po dość
wyczerpującym dniu, praca.
Potrzebujących było wielu.
Wszystkich trzeba było wysłuchać, wszystkich wykurować,
tak by następnego dnia mogli
stanąć w kolumnie i kontynuować dalszą drogę. Ogromna
większość pątników doceniała
trud dziewcząt w białych fartuchach. Ale byli również i
tacy, dotyczyło to chłopaków,
którzy udawali lub też rzeczywiście wyrażali niezadowolenie z ich usług, przekomarzali
się, dogadywali, żartowali,
często bardzo niestosownie.
Wszystko to niezmiernie obciążało, już i tak do granic
ludzkiej wytrzymałości zmęczone pielęgniarki; doprowadzało je do płaczu. Doszło do
tego, że sprawą musiał się zająć Ks. Kierownik. W ostrych
słowach potępił, tego rodzaju
nieodpowiedzialne wybryki.
Były też oczywiście i inne
postawy. Często widziałem,
jak niektórzy chłopcy nieśli
ekwipunek pielęgniarek. O ile
się orientuję, to na odcinku do
Torunia nie zaistniała potrzeba odesłania kogokolwiek
do szpitala naszej kaszubskiej
grupie, jeden taki przypadek

miał miejsce dopiero na odcinku drugim, częstochowskim.
Całością służby sanitarnej
kierowała lekarka, która jak
wszyscy wędrowała pieszo.
Od Torunia, ogólna służba sanitarna dysponowała furgonetką. Pozyskanie personelu
lekarsko-pielęgniarskiego
oraz zaopatrzenie w odpowiednią ilość lekarstw i środków opatrunkowych stanowiło jeden z trudniejszych
problemów dla organizatorów
pielgrzymki.
Służba porządkowa
Przemieszczanie się, przez
okres dwudziestu dni wielkiej
grupy ludzi na blisko sześćsetkilometrowej trasie przez centralne regiony kraju w okresie
letnim, charakteryzującym się
wzmożonym ruchem drogowym, wymagało działań dwukierunkowych.
Z
jednej
strony, należało zapewnić
maksimum bezpieczeństwa
pątnikom, z drugiej zaś nie
stwarzać utrudnień dla normalnego ruchu drogowego i
nie powodować żadnych,
ewentualnych zagrożeń dla
mieszkańców miejscowości
położonych na trasie przemarszu. Wymagało to, w porozumieniu z władzami administracyjnymi, wytyczenia możliwie mniej ruchliwych, bezpiecznych, a zarazem niezbyt
uciążliwych tras oraz zaangażowania sprawnej służby porządkowej, która umiałaby
sprostać tym, wcale niełatwym, zadaniom. W tym kontekście pątnicy musieli poddać
się określonym rygorom, jak
na przykład maszerować w

zwartej kolumnie, nie oddalać
się samowolnie, rozbijać namioty w miejscach na to przeznaczonych, nie palić papierosów itp.
Służba porządkowa składała się z chłopców i z dziewcząt. Strojem była bluza harcerska z biało-czerwoną opaską na rękawie oraz trzymana
w dłoni czerwona chorągiewka sygnalizacyjna. Do
tego dochodził gwizdek, zawieszony na szyi.
Kolumna marszowa prowadzona była przez przewodnika, który wyprzedzał o kilkadziesiąt metrów jej czoło. W
ręce trzymał czerwoną chorągiewkę, a na jego ramieniu wisiała trąbka sygnalizacyjna.
Nasz przewodnik nosił na
głowie duże sombrero, a jego
mundur na piersiach oraz pas
zdobiły różne, mniej lub więcej błyszczące emblematy z
obecnej i ubiegłoletnich pielgrzymek oraz jakieś inne, nieokreślone świecidełka. Wyglądały w tym, jak jakiś południowoamerykański,
kowbojskiego pochodzenia, generał.
Stąd też, generałem był powszechnie nazywany.
Na czele kolumny niesiono
brzozowy krzyż, obok niego
zaś tabliczkę informacyjną z
napisem: „Druga Kaszubska
Pielgrzymka na Jasną Górę,
Swarzewo-Częstochowa, 600
km na sześćsetlecie”.
Dalej szła zwarta grupa pielgrzymów, zajmująca prawą
stronę jezdni. Po stronie lewej,
w kilkudziesięciometrowych
odstępach kroczyli porządkowi. Ich zadanie polegało na:
po pierwsze, ciągłym bacze-
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niu, aby pielgrzymi nie przekraczali środka jezdni, a to
przy panującym upale zdarzało się często, bo podczas
gorąca zupełnie nieświadomie
pojawia się tendencja do rozluźnienia szyku. Tak więc, zarówno gwizdek, jak i gardło
porządkowych nie próżnowały. Po drugie musieli kierować ruchem pojazdów, który
na tle kolumny, mógł przebiegać tylko jednokierunkowo, a
trzeba pamiętać, ze kolumna
rozciągała się na przestrzeni
około dwustupięćdziesięciu
metrów. Stąd, chcąc przepuścić pojazdy kolumnę wyprzedzające, trzeba było wstrzymać ruch pojazdów ze strony
przeciwnej, od czoła, przynajmniej na sto metrów przed
nami. Czynił to generał, dając
jednocześnie
chorągiewką
znak, przekazywany sztafetowo przez porządkowych na
koniec kolumny, że pojazdy
stamtąd mają drogę wolną. Podobnie postępowano przy
przepuszczaniu pojazdów z
kierunku od czoła, z tą różnicą,
że pojazdy jadące od tyłu nie
zatrzymywaną kilkadziesiąt
metrów wcześniej, lecz tuż za
ostatnimi pątnikami. Mieli
więc porządkowi sporo roboty, zwłaszcza na ruchliwszych odcinkach szos, na
skrzyżowaniach oraz przy
przechodzeniu przez obszary

zabudowane. Robili też więcej,
niż my kilometrów, bo ciągle
to tu, to tam, raz do przodu, to
znów do tyłu, na tle kolumny
się uwijali (…)»
Z DZIENNIKA BRONISŁAWA FIKUS
„POD BŁĘKITNYM ZNAKIEM
NA MARYJNYM SZLAKU” ∎

Dziękujemy rodzinie p. Bronisława
za udostępnienie nam zapisków.
Ciąg dalszy wspomnień z dziennika
w kolejnych numerach biuletynu.

Słowo Boże na niedzielę

∎ On czeka
na mnie

I czytanie: 1 Krl 19, 4-8
II czytanie: Ef 4, 30 – 5, 2
Ewangelia: J 6, 41-51

Słowa Ewangelii
ydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem,
który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus,
syn Józefa, którego ojca i
matkę my znamy? Jakżeż może
On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem».
Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między
sobą! Nikt nie może przyjść do
Mnie, jeżeli go nie pociągnie
Ojciec, który Mnie posłał; Ja
zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą
uczniami Boga”. Każdy, kto od
Ojca usłyszał i przyjął naukę,
przyjdzie do Mnie. Nie znaczy
to, aby ktokolwiek widział

Ż

3

Ojca; jedynie Ten, który jest od
Boga, widział Ojca. Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam:
Kto we Mnie wierzy, ma życie
wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb,
który z nieba zstępuje: Kto go
je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z
nieba. Jeśli ktoś spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest
moje Ciało, wydane za życie
świata».
Rozważanie
dy przechodzicie koło
„ kościoła, wstąpcie, by
pozdrowić Pana. Czy przeszlibyście obok drzwi przyjaciela,
nie mówiąc mu "dzień dobry"?" -zachęcał swoich parafian św.Jan Vianney. Chrystus,
Chleb żywy, który zstąpił z
nieba, który jest pokarmem
nieśmiertelności i życia wiecznego, jest ukryty w tabernakulum. Tam czeka, byśmy Go odwiedzali i przedstawiali Mu
nasze prośby. " Patrzcie, jakie
jest dobry! Dostosowuje się do
naszej słabości. Gdyby ukazał
się nam w całe swojej chwale,
nie odważylibyśmy się zbliżyć
do Niego. Pragnie, byśmy mieli
szczęście znaleźć Go zawsze
wtedy, gdy chcemy Go szukać"
- mówił Proboszcz z Ars.

G

O. JAROSŁAW KRAWIEC OP
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
godz. 17.30 różaniec, następnie msza
święta i procesja z figurą Matki Bożej wokół
1. Dzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie,
kościoła – prosimy o przyniesienie ze sobą
Starzynie i w Werblini.
świec.
2. Jutro kolejne czuwanie fatimskie, ofiaro- 3. W środę Uroczystość Wniebowzięcia NMP –
wane w intencji mieszkańców Kłanina. O
uroczystość Kościoła i naszego polskiego

∎ Ogłoszenia parafialne

4

4.
5.
6.

7.
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narodu – msze święte w układzie niedzielnym, a dodatkowo msza święta w Kłaninie o godz. 11.00. Nie będzie
mszy świętej o godz. 20.30 w Starzyńskim Dworze. W tym
dniu na każdej mszy świętej poświęcenie wianków z ziół i
kwiatów ku czci Matki Bożej.
W czwartek Kościół czci św. Rocha – msza święta o błogosławieństwo dla mieszkańców Werblini przez wstawiennictwo Patrona o godz. 8.30.
U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała Archanioła”.
Zapowiedzi przedślubne: III-cia: Damian Marek i Natalia
Maria Zabłotni z par. Starzyno; III-cia: Arkadiusz Jan
Mońko z par. Strzelno i Joanna Elżbieta Pobłocka z par. Starzyno.
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
Bank i Stankowskim, a o sprzątanie kościoła w sobotę rano
prosimy mieszkańców Radoszewa ul. Kłanińska 6 i ul. Topolowa 39

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 13 sierpnia 2018 r.
07:00 + Jan Drzeżdżon.
18:00 + Rodzice Stefan i Stanisława Kromliccy,
z rodziny Kromlickich, Dąbrownych, brat
Paweł
Wtorek, 14 sierpnia 2018 r. – Wspomnienie
św. Maksymiliana Marii Kolbego
07:00 + Józef Kromlicki
18:00 + Mąż Zygmunt Helandt
Środa, 15 sierpnia 2018 r.
– Uroczystość Wniebowzięcia NMP
07:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rocznicę ślubu
08:30 Werblinia: + Jadwiga i Stefan Kohnke,
Maria i Gracjan Zielke, Paweł Dettlaff
10:00 + Anna i Franciszek Steinke
11:00 Kłanino: + Mąż Florian Zielke (dn. ur.),
rodzice Stefania i Józef Liss
12:00 + Dziadkowie Zofia i Paweł Drzeżdżon,
Otylia i Juliusz Samel
18:00 Nowenna Starzyno: + Brat Alfred Pliński;
+ Maria i Marian Marciniak; + Brunon
i Andrzej Karsznia; + Joanna Koss (dn.
ur.), dziadkowie Koss i Labuhn, matka Zofia; + Otylia i Józef Christoph; + Córka Maria Rutha (10 r. śm.), syn Zbigniew i mąż
Józef Szewczyk

Papieska intencja
na sierpień
Intencja ogólna: Aby wielkie
wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako
skarb ludzkości.

Myśl tygodnia
„Bóg czyni wszystko
we właściwym czasie”
Edyta Stein ∎

Redakcja: Damian Pulczyński,
Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
oraz artykuły do publikacji prosimy
kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na stronie internetowej parafii. Pozyskane
ofiary przekazywane są na fundusz
ministrancki naszej parafii.

Czwartek, 16 sierpnia 2018 r.
– Wspomnienie Św. Rocha
07:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski i powrót do zdrowia dla Mariusza
08:30 + Babcia Maria lesnau (4 r. śm.)
18:00 + Rodzice Waleska i Franciszek Marzejon
Piątek, 17 sierpnia 2018 r.
– Wspomnienie św. Jacka
07:00 + Ojciec Franciszek Kloske
18:00 + Maria Rutha
Sobota, 18 sierpnia 2018 r.
07:00 + Teściowie Zofia i Paweł Drzeżdżon,
szwagier Stefan i Jan
18:00 + Rodzice Aniela i Alfons Zwiefka
Niedziela, 19 sierpnia 2018 r.
– XX Niedziela Zwykła
07:00 + Siostra Regina, Grażyna i Marcin Wolbek, Henryk Blok
08:30 Werblinia: + Wanda i Leon Mach, Jerzy Ciskowski
10:00 + Mąż Alfons Drzeżdżon (30 r. śm.)
12:00 + Wojciech, Irena i Jan Jaffke, Mirosław
Naczk
18:00 + Beata Szeiba (r. śm.), Mariola Pupp, rodzice Kirszling i Szeiba
20:30 St. Dwór: + Aniela i Teodor Rompa

