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Zmarli od 27 grudnia 2017 r.

Chudzicka
Pydzik
Ponicka
Leśniczek
Fajer
Wącław
Cherlik
Stępień
Tanasiewicz
Karczewski
Ambrozik
Cywińska

Wanda
Halina
Anna
Krystyna
Otylia
Jan
Julia
Kazimierz
Krystyna
Henryk
Alodia
Helena

Data urodzenia
25/01/1941
13/12/1945
11/11/1946
18/07/1956
29/03/1933
21/11/1931
20/01/2018
05/05/1925
10/10/1934
16/11/1933
09/10/1928
23/12/1933

Data śmierci
27/12/2017
01/01/2018
02/01/2018
13/01/2018
14/01/2018
18/01/2018
20/01/2018
24/01/2018
06/02/2018
09/02/2018
12/02/2018
19/02/2018

Ochrzczeni od 17 grudnia 2017 r.
Kręciwilk
Kaczyński
Wiszowata
Skalik
Piszczała
Marciniak
Strona internetowa naszej parafii:

Lilianna
Marcel
Nadia
Bruno
Aleksander
Tomasz

Data chrztu
17/12/2017
25/12/2017
25/12/2017
06/01/2018
14/01/2018
11/02/2018

www.parafiateresa.pl

Zapraszamy wszystkich parafian do współpracy w redagowaniu naszego
parafialnego pisma Róża Św. Teresy. Wszelkie pomysły, artykuły, istotne dla
parafii informacje prosimy przysyłać na adres rozaswietejteresy@gmail.com

Objawienia w Lourdes
W 2018 roku mija 160 lat od objawień Matki Bożej w Lourdes. Piękna
Pani po raz pierwszy ukazała się czternastoletniej dziewczynce –
Bernadettcie Soubirous w grocie Massabielle 11 lutego 1858 r. To pierwsze spotkanie
było dla dziewczynki tak wielkim przeżyciem, że od tamtej pory odczuwała wewnętrzne
przynaglenie, aby jak najszybciej iść do groty na kolejne spotkanie.
Matka Najświętsza ukazywała się Bernadettcie 18 razy. Dziewczynka pytana o to,
jak wygląda „piękna Pani”, opisała ją w następujący sposób: „Miała białą suknię
przewiązaną niebieską wstęgą, biały welon na głowie i złocistą różę na każdej stopie. Na
ramieniu trzymała różaniec. Była bardzo piękna, najpiękniejsza ze wszystkich kobiet,
jakie do tej pory poznałam. Była bardzo młoda. Nie była starsza ode mnie". Matki
Najświętszej nie widziały pozostałe dwie dziewczynki, które wtedy były razem
z Bernadettą.
Matka Najświętsza pojawiała się w momencie kiedy dziewczynka zaczynała
odmawiać różaniec. Jak stwierdzali obecni tam ludzie, popadała ona wtedy w ekstazę.
Na drugie spotkanie Bernadetta przyniosła z sobą wodę świeconą słusznie sądząc, że
jeżeli jest to sprawka szatana, to kiedy pokropi ukazującą się niewiastę wodą świeconą
to ona zniknie. Ale kiedy Bernadetta poczęła kropić „piękną Panią”, ta się tylko
uśmiechała. Dopiero w czasie trzeciego objawienia Matka Boża przemówiła do
Bernadetty, prosząc: „Czy możecie wyświadczyć mi łaskę i przychodzić tutaj przez 15
dni”. Powiedziała też : „Nie obiecuję Ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym”.
W czasie czwartego objawienia Bernadetta przyszła do groty, za namową swojej ciotki,
z zapaloną świecą i tak już było aż do 14 objawienia. Stąd obecnie pielgrzymi udający
się do Lourdes zabierają ze sobą świece.
W czasie kolejnego objawienia Matka Boża poleciła Bernadettcie napić się wody
z maleńkiego źródełka w pobliżu groty. Odtąd woda ta była i jest narzędziem wielu
cudownych uzdrowień i nawróceń. Nadzwyczajne uzdrowienia zaczęły przyciągać na
miejsce objawień tysiące ludzi.
W tamtych czasach wielu ludzi było nastawionych sceptycznie do objawień
w Lourdes, a także takich, którzy wszelkimi sposobami starali się przeszkodzić
w uznaniu objawień w grocie Massabielskiej za cudowne. Wielu z nich później się
nawróciło. W czasie objawień Matka Boża kilka razy prosiła Bernadettę, aby ludzie
pokutowali i modlili się o nawrócenie grzeszników. W czasie jednego ze spotkań
z Matką Najświętszą Bernadeta otrzymała podwójną misję: powiedzieć kapłanom, żeby
przyszli w procesji oraz by wybudowali tam kaplicę. Nie wiedziała, kim była ukazująca
się jej Pani. Proboszcz polecił, by o to spytała. Kiedy dziewczynka postawiła pytanie,

Pani, zamiast odpowiedzieć, uśmiechnęła się w milczeniu. Dopiero 25 marca 1858
w święto Zwiastowania, „piękna Pani” powiedziała: „Jestem Niepokalanym
Poczęciem”.
22 lipca 1858r. ordynariusz Tarbes, bp Laurence, powołał komisję kanoniczną do
zbadania prawdziwości objawień. Komisja ta po wielokrotnym przesłuchaniu
Bernadetty i innych świadków, a także po szczegółowym badaniu wszystkich
przypadków cudownych uzdrowień stwierdziła nadprzyrodzony charakter objawień.
Biskup Laurence swoim dekretem potwierdził prawdziwość objawień i orzekł, że wierni
mogą w nie wierzyć. W miejscu tym w roku 1874 wzniesiono statuę Madonny z Lourdes,
potem neogotycką bazylikę. Lourdes to dziś największy we Francji i jeden
z największych na świecie ośrodków kultu Maryjnego odwiedzany rocznie przez 6 mln
osób z całego świata.
Bernadetta Soubirous w 1866 r. wstąpiła do klasztoru sióstr w Newers i przebywała
tam aż do swojej śmierci w dniu 16 kwietnia 1879r. Jej beatyfikacja odbyła się w 1925r.
a kanonizacja w 1933 roku w Watykanie. Ciało św. Bernadetty znajduje się w szklanym
sarkofagu umieszczonym w kaplicy klasztornej w Newers i nadal zachowuje
zadziwiającą świeżość oraz piękno i wbrew wszelkim prawom natury nie ulega
procesowi rozkładu.
Także i my pragniemy przyłączyć się do tych rzesz pielgrzymów odwiedzających
każdego roku sanktuarium w Lourdes. Chcemy wziąć udział w codziennych procesjach,
które stały się już tradycją: popołudniowej procesji eucharystycznej i wieczornej procesji
maryjnej. Procesji eucharystyczna rozpoczyna się codziennie o godz. 16.30. Orszak
kroczy trasą spod groty i dociera do Bazyliki Różańcowej. Tam błogosławi się chorych
Najświętszym Sakramentem. Jest to szczególny moment spotkania cierpiących
z Chrystusem. Po zapadnięciu zmroku, o godz. 20.30 wyrusza procesja maryjna. Trasa
procesji wiedzie spod groty objawień do Bazyliki Różańcowej. Wielu pielgrzymów
porusza się na wózkach inwalidzkich. Wszyscy trzymają w rękach zapalone świece,
śpiewają pieśń z Lourdes: "Ave Maria". Jedno wspólne - choć w różnych językach wołanie do Maryi o łaskę.
Pragniemy również skosztować wody z cudownego źródła. Choć władze kościelne
podkreślają, że jest to zwykła woda źródlana, to jednak tysiące ludzi po zanurzeniu się
w niej, a nawet tylko po jej wypiciu, doznało uzdrowienia lub nagłej, niewytłumaczalnej
poprawy zdrowia. Obecnie źródło z Lourdes dostarcza 5 tys. litrów wody na godzinę.
Gromadzi się ją w specjalnym zbiorniku pod Bazyliką Różańcową, by każdy mógł
czerpać do woli i zażyć kąpieli. Dla tych, którzy chcą się zanurzyć w źródle, czeka 16
kamiennych basenów.
Zapraszamy wszystkich naszych parafian oraz zaprzyjaźnione osoby z innych parafii
do wzięcia udziału w organizowanej przez naszą parafię w dniach 28 sierpnia - 6 września
2018 roku 10 dniowej pielgrzymki samolotowo - autokarowej do sanktuariów Francji,
Hiszpanii i Portugalii. W programie pobyt w Fatimie, Lourdes, Santiago de Compostela,
a także zwiedzanie Lizbony, Coimbry, Bragi, Oviedo, Burgos, Salamanki. Koszt 4390 zł
(oraz ok. 90 euro na bilety wstępu. Szczegóły pielgrzymki są umieszczone w gablocie
w kruchcie naszego kościoła. Zapisy i szczegółowe informacje przyjmowane są do 20
marca w zakrystii u ks. wikariusza Pawła Kostrzewskiego.

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
W PARAFII ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
W CZĘSTOCHOWIE – DŹBOWIE
11-14 MARCA 2018 r.
Rekolekcjonista –Ks. Sebastian Ciastek
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 11 MARCA
800
930
1130
1630
1700

Msza św. z nauką ogólną
Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży
Msza św. z nauką ogólną
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Msza św. z nauką ogólną
PONIEDZIAŁEK 12 MARCA

900 Msza św. z nauką ogólną
1030 Nauka rekolekcyjna dla dzieci i młodzieży
1800 Msza św. z nauką ogólną

WTOREK 13 MARCA
DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
815
900
1000
1030
1700
1800

Spowiedź św.
Msza św. z nauką ogólną
Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży
Nauka rekolekcyjna dla dzieci i młodzieży
Spowiedź św.
Msza św. z nauką ogólną
ŚRODA 14 MARCA

1030 Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży
www.parafiateresa.pl

