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tygodnik

tym miesi¹cu - 13 maja - rozpoczynamy w naszej parafii pobo¿ny i czcigodny zwyczaj PROCESJI FATIMSKICH. Maj¹
one, w pierwszym miejscu, oddaæ chwa³ê Bogu za to, ¿e pozwala Matce Najœwiêtszej
przychodziæ na ziemiê aby ostrzegaæ ludzkoœæ przed niebezpieczeñstwami tego œwiata, które prowadz¹ ludzi do potêpienia.
W dalszej kolejnoœci maj¹ one z³o¿yæ Maryi
ho³d wdziêcznoœci za pomoc i opiekê nad
ludŸmi. W koñcu maj¹ one przypominaæ
œwiatu, o co Pan Bóg upomina siê od ludzkoœci w tych objawieniach. Maryja bowiem
nie mówi nic od siebie, nie przekazuje swojej
woli, lecz wolê samego Boga. Tak by³o w
Fatimie w 1917 roku, kiedy to 13 maja Maryja ukaza³a siê trojgu portugalskim dzieciom - Hiacyncie, Franciszkowi i £ucji. Objawienia trwa³y pó³ roku - od maja do paŸdzier-
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nika, zawsze, 13. dnia miesi¹ca.
St¹d procesje fatimskie bêd¹ odbywa³y siê w tych miesi¹cach, zawsze
13. dnia miesi¹ca po Mszy Œw. wieczornej. W zwi¹zku z tym chcielibyœmy przybli¿yæ treœæ objawieñ
fatimskich. Bêd¹ to opisy s. £ucji
(jednej z trojga dzieci), która zosta³a wybrana aby przekazaæ œwiatu
treœæ orêdzi z Fatimy.

13 maja 1917 r.
Pierwsze objawienie
13 maja 1917 r. bawiliœmy siê z Hiacynt¹ i Franciszkiem na szczycie
zbocza Cova da Iria. Budowaliœmy
murek dooko³a gêstych krzewów,
kiedy nagle ujrzeliœmy jakby b³yskawicê. - „Lepiej pójdŸmy do domu - powiedzia³am do moich krewnych. - Zaczyna siê b³yskaæ, mo¿e
przyjœæ burza”. - „Dobrze!" - odpowiedzieli. Zaczêliœmy schodziæ ze
zbocza, poganiaj¹c owce w stronê
drogi. Kiedy doszliœmy mniej wiêcej do po³owy zbocza, blisko du¿ego dêbu, zobaczyliœmy znowu
b³yskawicê, a po zrobieniu kilku
kroków dalej, ujrzeliœmy na skalnym dêbie Pani¹ w bia³ej sukni,
promieniuj¹c¹ jak s³oñce. Jaœnia³a œwiat³em jeszcze jaœniejszym ni¿
promienie s³oneczne, które œwiec¹
przez kryszta³owe naczynie z wod¹.
Zaskoczeni tym widzeniem zatrzymaliœmy siê. Byliœmy tak blisko, ¿e
znajdowaliœmy siê w obrêbie œwiat³a, które J¹ otacza³o, lub którym
Ona promienia³a, mniej wiêcej w

odleg³oœci pó³tora metra. Potem
Nasza Droga Pani powiedzia³a: „Nie bójcie siê! Nic z³ego wam
nie zrobiê!” - „Sk¹d Pani jest?" zapyta³am. - „Jestem z Nieba!” „A czego Pani ode mnie chce?" „Przysz³am was prosiæ, abyœcie tu przychodzili przez 6 kolejnych miesiêcy, dnia 13 o tej
samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcê.
Nastêpnie wrócê jeszcze siódmy raz”. (Siódmym razem by³o
objawienie ju¿ 16 czerwca 1921 r.
w przeddzieñ odjazdu £ucji do Vilar de Porto. Chodzi o objawienie z
osobistym orêdziem dla £ucji, dlatego nie uwa¿a³a go za tak wa¿ne). „Czy ja tak¿e pójdê do nieba?” „Tak!” - „A Hiacynta?” - „Te¿!”„A Franciszek?” - „Tak¿e, ale
musi jeszcze odmówiæ wiele
ró¿añców”. Przypomnia³am sobie dwie dziewczynki, które niedawno umar³y. By³y moimi kole¿ankami i uczy³y siê tkactwa u mojej
starszej siostry. - „Maria das Neves
jest ju¿ w niebie?” - „ Tak, jest”.
(Zdaje siê, ¿e mia³a jakieœ 16 lat.) - „
A Amelia?” - „ Zostanie w czyœæcu a¿ do koñca œwiata”. (S¹dzê,
¿e mog³a mieæ 18 do 20 lat) - „ Czy
chcecie ofiarowaæ siê Bogu,
aby znosiæ wszystkie cierpienia, które On wam zeœle jako
zadoœæuczynienie za grzechy,
którymi jest obra¿any i jako
proœba o nawrócenie grze-
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szników?” - „ Tak, chcemy!” „Bêdziecie wiêc musieli wiele
cierpieæ, ale ³aska Bo¿a bêdzie wasz¹ si³¹!” Wymawiaj¹c te
ostatnie s³owa (³aska Bo¿a itd.)
roz³o¿y³a po raz pierwszy rêce przekazuj¹c nam œwiat³o tak silne, jak
gdyby odblask wychodz¹cy z Jej
r¹k. To œwiat³o dotar³o do naszego
wnêtrza, do najg³êbszej g³êbi duszy
i spowodowa³o, ¿eœmy siê widzieli
w Bogu, który jest tym œwiat³em,
wyraŸniej ni¿ w najlepszym zwierciadle. Pod wp³ywem wewnêtrznego impulsu równie¿ nam przekazanego, padliœmy na kolana i powtarzaliœmy bardzo pobo¿nie: „O Trójco Przenajœwiêtsza, uwielbiam Ciê. Mój Bo¿e, Mój Bo¿e, kocham Ciê w Najœwiêtszym Sakramencie”. Po chwili Nasza Droga
Pani doda³a: - „Odmawiajcie codziennie ró¿aniec, aby uzyskaæ pokój dla œwiata i koniec wojny!”. Potem zaczê³a siê spokojnie unosiæ
w stronê wschodu i wreszcie znik³a
w nieskoñczonej odleg³oœci. Œwiat³o, które J¹ otacza³o zdawa³o siê
torowaæ Jej drogê do przestworza
niebieskiego. Z tego powodu mówiliœmy nieraz, ¿e widzieliœmy, jak siê
niebo otwiera³o. Wydaje mi siê, ¿e
pisz¹c o Hiacyncie albo w jakimœ
innym liœcie ju¿ podkreœli³am, ¿e
przed Nasz¹ Pani¹ nie mieliœmy
strachu, lecz przed nadchodz¹c¹
burz¹, przed któr¹ chcieliœmy
uciec. Ukazanie siê Matki Boskiej
nie wzbudzi³o w nas ani lêku, ani
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obawy, ale by³o dla nas zaskoczeniem. Gdy mnie pytano, czy odczuwa³am lêk, mówi³am „tak”, ale to
siê odnosi³o do strachu, jaki mia³am przed b³yskawic¹ i przed nadchodz¹c¹ burz¹; przed któr¹ chcieliœmy uciekaæ, bo b³yskawice widzieliœmy tylko podczas burzy. B³yskawice te nie by³y jednak w³aœciwymi b³yskawicami, lecz odbiciem
œwiat³a, które siê zbli¿a³o. Gdyœmy
widzieli to œwiat³o, mówiliœmy nieraz, ¿e widzieliœmy przychodz¹c¹
Nasz¹ Dobr¹ Pani¹. Ale Matkê Bo¿¹ mogliœmy w tym œwietle dopiero
rozpoznaæ, kiedy by³a ju¿ na skalnym dêbie. Poniewa¿ nie umieliœmy sobie tego wyt³umaczyæ
i chc¹c unikn¹æ dra¿liwych pytañ
mówiliœmy nieraz, ¿e widzimy, jak
przychodzi, a innym razem mówiliœmy, ¿e Jej nie widzimy. Kiedy
mówiliœmy „ tak”, widzimy J¹ jak
przychodzi, mieliœmy na myœli
œwiat³o, które siê zbli¿a³o, a którym
w³aœciwie by³a Ona. A je¿eli mówiliœmy, ¿e nie widzimy, jak przychodzi, znaczy³o to, ¿e widzieliœmy
J¹ dopiero, gdy by³a nad skalnym
dêbem.
OG£OSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1) Dzisiaj, prze¿ywamy IV Niedzielê
Wielkanocn¹ - tzw. Niedzielê Dobrego
Pasterza - dzieñ modlitw o powo³ania
kap³añskie i zakonne, szczególnie
z naszej parafii. 2) We wtorek bêdziemy obchodzili wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny Fatimskiej -
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kolejn¹ rocznicê rozpoczêcia objawieñ
Fatimskich. Wype³niaj¹c polecenie
Matki Bo¿ej aby modliæ siê o nawrócenie œwiata, pragniemy gor¹co zaprosiæ
wszystkich parafian na pierwsz¹ Procesjê Fatimsk¹ ulicami naszej parafii.
Bêd¹ siê one odbywa³y w rocznicê kolejnych objawieñ - od maja do paŸdziernika, zawsze 13. dnia miesi¹ca,
po Mszy Œw. wieczornej. Bardzo serdecznie dziêkujemy Pañstwu Kuligom
za ufundowanie statuy Matki Bo¿ej
Fatimskiej i Zak³adowi Stolarskiemu
Pañstwa Bojarskich za wykonanie feretronu. Na procesjê prosimy przynieœæ œwiece i przygotowaæ sztandary
i chor¹gwie. Prosimy równie¿ Stowarzyszenie Œwiêtego Józefa o przybycie
w swoich strojach. Statuê bêd¹ nieœli
podczas kolejnych czêœci ró¿añca poszczególne grupy parafialne. 3) W
œrodê œwiêto Œw. Macieja Aposto³a.
Nowenna do MB Nieustaj¹cej pomocy
w œrodê o godz. 18:00. Po Mszy Œwiêtej
zapraszamy na kolejn¹ czêœæ Kursu
Biblijnego. 4) W czwartek zapraszamy na adoracjê przeb³agaln¹ za grzechy nasze, naszych rodzin i ca³ego narodu, w kaplicy na plebani, od 22:0024:00. 5) W pi¹tek œwiêto Œw. Andrzeja Boboli prezb i m. Jest to dzieñ
imienin Ks. Arcybiskupa Andrzeja
Dziêgi. prosimy o modlitwê w intencji
Czcigodnego Jubilata. 6) Dziêkuj¹c za
okazan¹ pomoc, zwracamy siê z proœb¹ o pomoc w sprz¹taniu koœcio³a.
Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Józefa
ul. Po³abska 1 | 70115 Szczecin

tel. (91) 482-30-32; 502-907-075
K O N T O
P A R A F I I :
03 1240 1864 1111 0000 2206 2639

Zapraszamy w soboty po Mszy Œw. porannej. 7) Serdecznie dziêkujemy naszym dobrodziejom i ofiarodawcom
za wsparcie modlitewne i materialne.
W ka¿dy wtorek i œrodê modlimy siê za
naszych ofiarodawców przez wstawiennictwo Œwiêtego Józefa. Przypominamy i¿ dzisiejsza taca przeznaczona jest na Fundusz Remontowy
Koœcio³a. 8) Solenizantom i jubilatom
rozpoczêtego tygodnia a tak¿e wszystkim tutaj obecnym, ¿yczymy wielu
³ask Bo¿ych, opieki Matki Bo¿ej i Œw.
Józefa - Patrona naszego sanktuarium.
INTENCJE MSZALNE
Ndz (11.05.): 7:00 - (+) Józef Korpanty (GR11); 8:30 (+) Maria, Leon,
Jan; 10:00 I (+) Krystyna, Dominik;
II (+) Maria, jan, Irena; 11:30 (+) Piotr, Marian; 13:00 (+) Józef, Monika,
rodz. M¹draszewskich i Chmielewskich; 14:00 (+) Adela, Jan, Urszula;
18:00 (+) Stanis³aw; 19:00 (+) Tadeusz Wysoczañski; PN (12.05): 7:00
GR12, 18:00 (+) W³adys³awa; WT
(13.05.): 7:00 GR13; 18:00 W dniu
65. urodzin Stanis³awy; ŒR (14.05.):
7:00 I Gr14; II (+) Franciszek Grzenkowicz; 18:00 (+) Krystyna Przepiera; CZ (15.05.): 7:00 Gr15; 18:00 (+)
Mieczys³aw, z rodz. Niedzia³kowskich); PT (2.05): 7:00 (GR16);
18:00 (+) Zofia; SB (17.05.): 7:00
(GR17); 18:00
STRONA INTERNETOWA
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KANCELARIA PARAFIALNA
Poniedzia³ek i pi¹tek 16:00-18:00
Œroda 11:30-13:30

