
Prawda o Fatimie 
Niezmiernie interesującym jest dziś to, że niemal po 100 la-

tach od objawień w dolinie Cova da Iria w 1917 r., z jednej strony 
tak naprawdę cały świat słyszał o Fatimie, z drugiej jednak Przesła-
nie Matki Bożej dalej pozostaje w pewnym sensie nieznane. I nie 
chodzi tu jedynie o tzw. tajemnice fatimskie, lecz o fundamentalne 
treści samego Orędzia. 

Zapytajmy zatem: czego wymaga od nas Matka Boża, której 
głos usłyszał świat w Fatimie? Jakie są Jej wskazania, dziś nam tak 
potrzebne, a wręcz konieczne w obliczu „zła, które w najprzeróż-
niejszych formach grozi zdeptaniem wiary” - jak stwierdził Benedykt 
XVI? 

Pamiętamy, iż Maryja zaprasza dzieci, by przychodziły każde-
go 13. dnia przez kolejne miesiące. Obiecuje, że później powie im, 
kim jest i czego pragnie. Na początku objawień ukazuje im Niebieska Pani wizję piekła, a dopiero 
później przekazuje zasadniczą treść Orędzia. Pedagogia Matki Bożej nie jest tu przypadkowa. Maryja 
ukazuje bowiem świat w zupełnie innej optyce, poszerza nasze patrzenie, które zacieśniło się do 
postrzegania jedynie doczesnego i zmysłowego wymiaru. Treść wizji otwiera nam oczy i uświadamia, 
iż rzeczywistość wokół nas to nie tylko to, co dostrzegają zmysły. Zauważmy! Objawienia w Fatimie 
mają miejsce w czasie, kiedy trwa I wojna światowa, niemal natychmiast po ich zakończeniu wybucha 
rewolucja komunistyczna, później zaś świat doświadcza cierpień II wojny światowej. W perspektywie 
doczesności można by zatem stwierdzić, iż gdyby nie było np. Lenina, nie byłoby rewolucji, czy też bez 
Hitlera nie byłoby II wojny światowej. Natomiast Fatima daje nam do zrozumienia, iż tego rodzaju 
myślenie jest błędne, gdyż czym innym jest przejaw zła, a czym innym samo zło. Skoro tak, to należy 
wybrać inne środki zaradcze. Świat zamknięty w doczesności zmaga się jedynie z jakże różnorodnymi 
przejawami zła, ale to nie prowadzi do rozwiązania problemu. Oto Maryja ukazuje inną drogę, trzeba 
nam szukać i okiełznać zło u źródła, usunąć przyczynę, a nie skupiać całej uwagi na jego wielorakich 
skutkach. 

Zatem, co jest istotą Fatimskiego Przesłania? Powszechnie pobożność fatimska związana jest z 
13. dniem danego miesiąca, szczególnie od maja do października. Jest to dziś bardzo piękna i różno-
rodna w swej formie tradycja. Nie może nam to jednak przysłonić faktu, iż wezwanie Maryi jest o 
wiele szersze i bogatsze, a istota Przesłania nie skupia się jedynie na 13. dniu miesiąca. Świadomi 
jesteśmy wezwania Maryi do codziennej modlitwy różańcowej, do nawrócenia, do pokuty. Wiele 
dziękczynienia płynie z naszych serc za uratowanie w zamachu Jana Pawła II, za beatyfikację Francisz-
ka i Hiacynty. Ale to wszystko również nie wyczerpuje pełnej i zasadniczej treści Fatimy. Istotą, czy też 
„sercem” Przesłania jest bowiem Serce, tzn. dar nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Fatim-
ska Pani przychodzi do swoich dzieci, ukazując drogę ratunku przed złem i sposób przemiany całego 
świata.. 

Mówiąc o nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi, konieczne jest pewne dopowiedzenie: 
kult Niepokalanego Serca był znany dużo wcześniej, jednak to dopiero Fatima bardzo konkretnie 
nakreśliła jego formę. Nabożeństwo to, zgodnie ze słowami Maryi, ma wymiar poświęcenia się Jej 
Niepokalanemu Sercu oraz wynagrodzenia za grzechy w pierwsze soboty miesiąca. Poświęcenie się 
Sercu Maryi bardzo często łączone jest z prośbą skierowaną do Papieża, by poświęcił Rosję w kole-
gialnej jedności z biskupami. Jednak apel ten dotyczy również każdego z nas, byśmy sami poświęcali 
się Jej Niepokalanemu Sercu. 
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S Ł O W O  N A  N I E D Z I E L Ę …  

    

 
Jezus powiedział: 

«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja 

znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wy-

rwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie 

może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». 

 

KOMENTARZ 

Dzisiaj, spojrzenie Pana Jezusa jest spojrzeniem Dobrego Pasterza, który bierze odpowiedzialność 

za powierzone Mu owce i opiekuje się każdą z nich. Pomiędzy Pasterzem i owcami powstaje więź 

oparta na wzajemnym poznaniu się i wierności: « Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą 

one za Mną» (J 10,27). Głos Dobrego Pasterza zawsze jest wołaniem, aby pójść za Nim, by wejść  

w magnetyczne pole Jego oddziaływania. 

Chrystus zdobył nas nie tylko swoim przykładem i doktryną, lecz Swoją własną krwią. Była to 

wysoka cena, dlatego nie chce, by ktokolwiek z nas zginął. Mimo to, prawdą jest, że jedni idą za 

głosem Dobrego Pasterza, a inni nie. Głoszenie Ewangelii u jednych wywołuje złość, u innych zaś 

radość. Czym się od siebie różnią? Święty Augustyn tak mówił o niezgłębionej tajemnicy Bożego 

wybrania: «Bóg cię nie opuści, jeśli ty go nie opuścisz»; nie porzuci cię, jeśli ty Go nie porzucisz. 

Dlatego nie obwiniaj Boga, ani Kościoła, ani innych ludzi, gdyż twoja wierność jest twoim problemem. 

Bóg nikomu nie odmawia Swojej łaski. Naszą siłą jest uchwycić się mocno łaski Boga. Nie ma w tym 

żadnej naszej zasługi. Po prostu, zostaliśmy nią obdarowani. 

Wiara bierze się ze słuchania Słowa Pana. Dlatego, największym, czyhającym na nas 

niebezpieczeństwem jest głuchota. Możemy nie słyszeć głosu Dobrego Pasterza, bo nasza głowa jest 

pełna hałasu i innych, fałszywych głosów. Najgorsze jest to, o czym mówią ćwiczenia duchowe Św. 

Ignacego: «być głuchym na Jego wołanie» czyli wiedzieć, że Bóg cię woła i udawać, że chodzi o kogoś 

innego. Ten, kto świadomie i wielokrotnie zamyka się na wezwanie Boże, traci harmonię z Jezusem  

i straci radość z bycia chrześcijaninem, idąc na inne pastwiska, które nie sycą, ani nie dają życia 

wiecznego. Jednak, tylko On mógł powiedzieć: «Ja daję im życie wieczne» (J 10,28). 

LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: Dz 13, 14.43-52 

II czytanie: Ap 7, 9. 14b-17  

Ewangelia: J 10, 27-30 



 
 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 W poniedziałek 13 maja o godz. 20.00 pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. 
 

 W środę od godz. 17.30 Adoracja i nabożeństwo majowe prowadzone przez Apostolat Matki Bożej 
Pielgrzymującej. Nowenna do MBNP w intencji dzieci pierwszokomunijnych.  
 

 NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
Codziennie w kościele o godz. 17.30.  W Borczu o godz. 18.00 przy Krzyżu. 
- Dzieci (szczególnie z klas trzecich SP) zapraszamy we wtorki i w czwartki. 
- Kandydatów do bierzmowania zapraszamy do uczestnictwa minimum 2 razy w tygodniu. 
 

 Rada Sołecka oraz Sołtys Kiełpina zapraszają mieszkańców na Dzień Seniora w piątek 17 maja.  
W programie Msza św. o godz. 16.00, poczęstunek i inne atrakcje w gospodarstwie agroturystycz-
nym „U Rychertów”. 
 

 Stowarzyszenie Krąg Arasmusa organizuje wyjazd na V Kaszubski Odpust do Górki Polanow-
skiej. 15 czerwca, szczegóły przy zapisie. Tel. Maria 667 641 905 
 

 Bóg zapłać za ofiary składane na kolektę inwestycyjną. Dzisiaj zbiórka do puszek przez Fundację na 
rzecz leczenia kręgosłupa Łukasza Cabaj. 
 

 Ogłoszenie kurii diecezjalnej: Z początkiem roku weszła w życie zainicjowana przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę nowelizacja Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  
i edukacji prawnej. Dzięki wprowadzonym zmianom z darmowej porady prawnej, udzielanej przez 
adwokata lub radcę prawnego, może skorzystać obecnie każdy, kogo nie stać na opłacenie pomocy 
prawnika. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w punktach wyznaczonych przez 
powiaty. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy lub starostwie. 

 
 

 SPOTKANIA FORMACYJNE 
 

 Rodzice i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej w sobotę, 18 maja o godz. 9.00  
 

 Młodzież KSM we wtorek, na godz. 19.00 
 

 Dzieci w tym tygodniu nie mają spotkania.  
 

 Kandydaci do bierzmowania z klas 8 i III Gim. w piątek na godz. 19.00 
 

 Ministranci w sobotę na godz. 11.00 
 

 Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca w niedzielę o godz. 18.50  
 
 

 Odeszła do wieczności nasza parafianka  Śp. + Regina Szostak, l. 86. 
 

PONIEDZIAŁEK 
 

13.05.2019 
 

g. 7.15 + za Halinę i wujka Kazimierza Fierka 

g.17.00 + za Franciszka i Rodziców 

g.18.00 
1) + za Benedykta Labudda (5 r. śm.) oraz ojca Stanisława, dziadków Jana i Anastazję 
2) + za Klemensa Rychert (msza gregoriańska) 

g. 20.00 + za Romana i Gertrudę Pelplińskich oraz rodzeństwo 

WTOREK 
 

Św. Macieja 
14.05.2019 

g. 7.15 + za Klemensa Rychert (msza gregoriańska) 

g. 17.00 
1) O zdrowie i Boże błog. opiekę MB i potrzebne łaski dla całej rodziny Kasyna 
2) + za Teresę Miłosz, Adriana Krauze i Stanisława Machola (int. od Gr. Integracyjnej) 

g. 18.00 
1) + za Antoniego i Łucję Brzeskich 
2) + za Krystynę Müller i zmarłych z rodziny Müller  

ŚRODA 
 

15.05.2019 

g. 7.15 
1) + za Stanisława Langa, Zofię i Wiktor Benkowski 
2) + za Klemensa Rychert (msza gregoriańska) 

g. 17.00 
1) + za Feliksa (40 r. śm.) i Annę 
2) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze od Matki Najświętszej dla Rodziny Węsiora 

g. 18.00 
1) + za Zygmunta Kreft (rocz. urodzin) 
2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii w dniu imienin 

CZWARTEK 
Św. Andrzeja 

Boboli 
16.05.2019 

g. 7.15 
1) O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Ani w 6 rocznicę urodzin 
2) + za Leszka (2 r. śm.) 

g. 17.00 
1) W intencjach czcicieli św. Jana Pawła II 
2) + za Klemensa Rychert (msza gregoriańska) 

g. 18.00 
1) Z podz. za odebrane łaski i prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę MB 
2) + za Wandę, Alojzego, Jadwigę i Franciszka  

PIĄTEK 
 

17.05.2019 
 

g. 7.15 O Dary Ducha Świętego w pewnej intencji przez wstawiennictwo MB Królowej Polski 

g. 16.00 O Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Seniorów 

g. 17.00 
1) + za mamę Praksedę Wrońską 
2) + za Klemensa Rychert (msza gregoriańska) 

 
SOBOTA 

 

18.05.2019 

g. 18.00 
1) + za Antoniego, Teresę i Jacka Wrońskich oraz zmarłych z rodziny 
2) + za Krystynę Muller (int. od koleżanek) 

g. 7.15 
1) za parafian 
2) + za Franciszka Plichta (w rocz. urodzin) 

g. 16.00 
O Boże błogosławieństwo z okazji Jubileuszu 50-lecia małżeństwa Państwa Bogumiły i 

Zygmunta Miłosz 
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19.05.2019 
 

g. 17.00 
1) + za Bernarda Karczewskiego i zmarłych z rodziny 
2) O Boże błogosławieństwo, łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę MB dla Jolanty 

Trybowskiej z okazji 60 urodzin  

g. 18.00 
1) + za dusze Siostry oraz Braci 
2) + za Klemensa Rychert (msza gregoriańska) 

g. 7.30 
1) + za Mirosława 
2) + za Jana i Elżbietę Gizela 

g. 8.30B + za Romana i Piotra Dawidowskich 

g. 9.30 
1) + za Agnieszkę i Brunona 
2) + za Leona Lewańczyk (10 r. śm.) 

g. 11.00 
1) + za Mariana i Stanisławę Kriger 
2) + za Halinę Grota 
3) Z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo dla Dominiki z okazji 18 urodzin 

g. 12.15 
1) + za Franciszka oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla Bogumiły z okazji 80 urodzin 

g. 18.00 
1) + za Stanisława i rodziców z obojga stron 
2) + za Klemensa Rychert (msza gregoriańska) 


