Nakład 200 szt.

Tygodniowy biuletyn parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Starzynie
Nr 47/2018 (117)

25 listopada 2018 r., Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Rok B, II

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Świętego Michała Archanioła
ul. Długa 17, 84-107 Starzyno

Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia, Radoszewo,
Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice
www.parafiastarzyno.pl
Polub nas na Facebooku

Z życia Kościoła

∎ Jezus Chrystus,
Król Wszechświata

K

ościół katolicki obchodzi dzisiaj Uroczystość
ku czci Chrystusa Króla.
Święto to ma charakter uroczystości
liturgicznej
i
uświadamia nam, że Jezus
Chrystus jest Królem całego
stworzenia – wszechświata.
Jest to zarazem ostatnia niedziela kończąca rok liturgiczny 2018.
Uroczystość tę wprowadził
do liturgii Kościoła katolickiego papież Pius XI na zakończenie roku jubileuszowego
dnia 11 grudnia 1925. Uroczystość została wprowadzona w
całym Kościele encykliką Quas
Primas. Papież nakazał nadto,
aby we wszystkich kościołach
tego dnia po nabożeństwie
głównym przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem
odmówiono litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa
oraz akt poświęcenia rodzaju
ludzkiego
Najświętszemu
Sercu. Początkowo święto obchodzone było w ostatnią niedzielę października. Reforma
soborowa (1969) zmieniła nazwę święta (z Chrystusa Króla

na Chrystusa Króla Wszech
świata) oraz przeniosła święto
na ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że
wszystko, co rodzaj ludzki w
nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i
czego się spodziewa, ma swój
początek i mieć będzie swój
chwalebny koniec w Jezusie
Chrystusie. Poprzednie umiejscowienie w kalendarzu wiązało się z podkreśleniem, że
obchodzone
1
listopada
święto wszystkich świętych
jest konsekwencją społecznego królowania Chrystusa.
Od dawna już powszechnie
nazywano Chrystusa Królem
w przenośnym tego słowa
znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza
wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż
Chrystus króluje w umysłach
ludzkich, nie tyle dla głębi
umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą,
a ludzie od Niego powinni
prawdę czerpać i posłusznie ją
przyjmować; mówimy też, iż
Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko
nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej

woli boskiej, lecz także dla
tego, że Chrystus tak wpływa
natchnieniami swymi na naszą
wolną wolę, iż zapalamy się do
najszlachetniejszych rzeczy.
Wreszcie uznajemy Chrystusa
jako Króla serc dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i
dla łagodności i łaskawości,
którą przyciąga dusze. Żaden
bowiem człowiek nigdy nie
był i nie będzie do tego stopnia
ukochanym przez wszystkie
narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we
właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy
przyznać Chrystusowi jako
Człowiekowi, albowiem tylko
o Chrystusie jako Człowieku
można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i
królestwo"; Chrystus bowiem,
jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma
wspólne z Ojcem, a więc także
najwyższe i nieograniczone
władztwo nad wszystkim
stworzeniem.
BREWIARZ.PL ∎
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Z życia Archidiecezji

∎ Odpust
w Krokowej

D

zisiejszej niedzieli sąsiadująca parafia pod
wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej obchodzi doroczny odpust.
Uroczysta suma zostanie
odprawiona o godzinie 11:00.
W ubiegłym roku przybliżyliśmy na łamach biuletynu postać patronki tamtejszej parafii. W dzisiejszym numerze
chcielibyśmy zwrócić uwagę
na księży, którzy posługują w
krokowskim kościele.
Otóż 4 sierpnia 1948 roku
powstała myśl, aby parafię powierzyć księżom ze Zgromadzenia
Zmartwychwstania
Pańskiego. Od 01.09.1949
roku Zmartwychwstańcy objęli we władanie parafię. Niektórzy z nas z pewnością nie
wiedzą,
iż
"zmartwychwstańcy" to inaczej Zgromadzenie
Zmartwychwstania
Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Historia tego zgromadzenia sięga w 1832 roku. W
czasach kiedy Polski nie było
na mapach świata Adam Mickiewicz wraz z Bogdanem Jańskim zorganizowali w Paryżu
miejsca spotkań dla polskiej
emigracji. 17.02.1836 roku
Jański wraz z kilkoma towarzyszami rozpoczęli wspólne
życie i założyli zgromadzenie,
którego głównym celem była:
modlitwa, czytanie Pisma
Świętego, słuchanie konferencji oraz pomoc emigrantom.

Pierwsze śluby zakonne złożyło - już po śmierci założyciela zgromadzenia - siedmiu
braci 27.03.1842 roku. Reguła
zakonna akcentowała bezmiar
Bożej miłości wobec grzesznika jakim jest człowiek i
chwałę Bożą, dla której zgromadzenie powstało. Dodatkowo pomagali oni Polakom w
odradzaniu się, głównie poprzez działalność pisarską, kaznodziejską i wychowawczą.
Początkowo
zgromadzenie
posiadało tylko dwie placówki, w Rzymie i Paryżu. W
kolejnych latach zgromadzenie prowadziło działalność misyjną między innymi w Kanadzie, Bułgarii oraz Stanach
Zjednoczonych. W 1880 roku
we
Lwowie
Zmartwychwstańcy otworzyli internat i
rozpoczęli pracę w w tamtejszym kościele. Kolejne placówki powstawały między innymi w Krakowie, Radziwiłłowie Mazowieckim, Poznaniu.
Tuż przed wybuchem II wojny
światowej wszystkich Zmartwychwstańców było 388 i
mieszkali oni oraz pracowali
w 37 domach. Obecnie placówki Zmartwychwstańców
są między innymi w: Kościerzynie, Bytomiu, Sosnowcu,
Poznaniu, Wierzchowie Pomorskim, Gdańsku, Krakowie,
Warszawie, Mszanie Górnej,
Radziwiłłowie Mazowieckim,
Sulisławicach, Złocieńcu oraz
w pobliskiej Krokowej.
GL ∎

Z życia parafii

∎ Parafialne
muzykowanie

W

ubiegłym tygodniu,
22 listopada w Kościele wspominaliśmy Św.
Cecylię.
Ta święta jest patronką chórzystów, lutników, muzyków,
organistów oraz zespołów wokalno-muzycznych. W naszej
parafii liturgię muzycznie ubogacają przede wszystkim: Pan
organista Daniel, grająca na
skrzypcach Natalia oraz dzieci
śpiewające w parafialnej
scholce wraz z opiekunem
scholki Ks. Sebastianem (przygrywającym również na gitarze). Dzięki zaangażowaniu
tych osób sprawowana liturgia Mszy Święta jest urozmaicona i upiększona.
Św. Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic, jednak o jej życiu oraz męczeńskiej śmierci wiemy stosunkowo niewiele. Wg podań Cecylia była dobrze urodzoną
Rzymianką, zaś urodziła się
ok. początków III w. Jako
młoda dziewczyna z miłości
do Chrystusa złożyła ślub czystości, pomimo tego, że rodzice obiecali wydać ją za mąż
poganinowi Walerianowi. Legenda mówi, iż w przeddzień
ślubu Cecylia opowiedziała
narzeczonemu o swym postanowieniu i o wierze chrześcijańskiej. Dzięki swojej postawie Cecylia nawróciła Waleriana. Zaprowadziła go nawet
do papieża św. Urbana I, który
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pouczywszy Waleriana o
prawdach wiary, udzielił mu
chrztu. Walerian przyprowadził do papieża także swego
brata, Tyburcjusza. On również przyjął chrzest. Niestety
początki chrześcijaństwa wiązały się z prześladowaniami.
Waleriana i Tyburcjusza skazano na śmierć. Pozbawienia
wolności nie uniknęła również
Cecylia. Żołnierze, którzy byli
oczarowani jej pięknością, błagali, aby nie narażała ona
swego młodego życia i wyrzekła się wiary. Cecylia odpowiedziała jednak: "Nie lękajcie się
spełnić nakazu, bowiem moją
młodość doczesną zamienicie
na wieczną młodość u mego
oblubieńca, Chrystusa". Pod
wpływem jej odpowiedzi
miało nawrócić się 400 żołnierzy, których przyprowadziła
do św. Urbana, by udzielił im
chrztu. Sędzia, urzeczony jej
urodą, błagał ją również, by
miała wzgląd na swoją młodość. Gdy Cecylia nie ustępowała, próbował zmusić ją do
wyparcia się wiary stosując
męki. Kazał zawiesić ją nad
ogniem w łaźni i dusić parą.
Cecylia zaś cudem Bożym zamiast duszącego dymu czuła
orzeźwiający powiew wiatru.
Rozgniewany namiestnik kazał ją wtedy ściąć mieczem.
Kat wszakże na widok tak
pięknej i młodej osoby nie
miał odwagi jej zabić. Trzy
razy ją uderzył, ale nie zdołał
pozbawić jej życia. Płynącą z
jej szyi krew zebrali ze czcią
chrześcijanie jako najcenniej-

szą relikwię. Po trzech dniach
konania Cecylia oddała Bogu
ducha.
Z okazji wspomnienia Św.
Cecylii wszystkim muzykom
parafialnym m.in.: organiście
Panu Danielowi, skrzypaczce
Natalii, dzieciom śpiewającym
w parafialnej scholce oraz
opiekunowi scholki Ks. Sebastianowi, składamy jak najlepsze życzenia, aby piękno wykonywanej muzyki zbliżało
nas do Boga i ludzi, nadto
wiele radości i satysfakcji, a
także
zwykłej
ludzkiej
wdzięczności z pełnionej w
naszej parafii posługi.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Chrystus Król
I czytanie: Dn 7, 13-14
II czytanie: Ap 1, 5-8
Ewangelia: J 18, 33b-37

Słowa Ewangelii
iłat powiedział do Jezusa:
«Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»
Jezus odpowiedział: «Czy to
mówisz od siebie, czy też inni
powiedzieli ci o Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem
Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co
uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego
świata. Gdyby królestwo moje
było z tego świata, słudzy moi
biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do
Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «Tak, je-

P

3

stem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo
prawdzie. Każdy, kto jest z
prawdy, słucha mojego głosu».
Rozważanie
Podczas przesłuchania Piłat
zapytał oskarżonego Jezusa,
czy jest królem żydowskim. On
nie zaprzeczył, ale natychmiast wyjaśnił, w czym leży
istota Jego panowania, łączącego królowanie z prawdą. Jezus wypełnił swoją misję, dając świadectwo prawdzie. Odpowiadając Piłatowi, zaznaczył, że królestwa Bożego nie
można utożsamiać z władzą
polityczną. Inaczej mówiąc,
Chrystus Król nie ma nic
wspólnego z władcami tego
świata. Panowanie Jezusa ma
źródło w woli Ojca Niebieskiego. Zatem nie do nas należy obwoływanie Jezusa królem. On króluje z woli Ojca, a
nie kogokolwiek z nas. Tym, co
do nas należy, jest uznanie boskiego panowania Jezusa w
naszych sercach. Przyjąć Chrystusa jako króla to pozwolić
się prowadzić Duchowi Świętemu, uznać pierwszeństwo
Boga we własnym życiu, budować Jego królestwo przez miłość i nawrócenie.
O. JAROSŁAW KRAWIEC OP,
„EWANGELIA 2018” ∎
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Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

Papieska intencja
na listopad

1. Kończymy dzisiaj rok kościelny uroczystością Jezusa Chry- Intencja ogólna: Aby język
serca i dialogu przeważał
stusa Króla Wszechświata. Za tydzień rozpoczynamy czas
zawsze nad językiem oręża.
Adwentu.
2. Jak co roku, nasza parafia we współpracy ze Szkołą w StaMyśl tygodnia
rzynie, organizacjami samorządowymi i dobroczyńcami
organizować będzie Mikołajki w niedzielę 9 grudnia – pro- „Można być świętym z pastorałem w ręku, ale równie dosimy o przynoszenie słodyczy na plebanię.
3. Do chorych z sakramentami świętymi udamy się w dniach brze można nim zostać mając
miotłę w ręku”
7 i 8 grudnia.
Św. Jan XXIII ∎
4. U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała Archanioła”. W przyszłą Redakcja: Damian Pulczyński,
niedzielę nabyć będzie można kalendarze liturgiczne na Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
przyszły rok w cenie 10 zł.
oraz artykuły do publikacji prosimy
Zapowiedzi przedślubne: II-ga: Wojciech Zygmunt Mar- kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
lewski i Monika Agnieszka Bank z par. Starzyno.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
5. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Sta- w czwartek wieczorem. Archiwalne
rzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i numery biuletynu znajdują się na
kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła państwu stronie internetowej parafii. Pozyskane ofiary przekazywane są na funDarul, a o sprzątanie kościoła w tym tygodniu prosimy Kła- dusz ministrancki naszej parafii.
nino ul. Lipowa.
Piątek, 30 listopada 2018 r.
– Święto św. Andrzeja, apostoła
Poniedziałek, 26 listopada 2018 r.
07:00 W intencji parafian
07:00 + Siostra Halina (r. śm.)
18:00 + Andrzej Muttke (dn. im.)
18:00 + Jan (r. śm.) i Otylia Samel, Helena
Sobota, 1 grudnia 2018 r.
i Leon Ferra
07:00 + Otylia i Franciszek Bulczak, z rodziny
Wtorek, 27 listopada 2018 r.
Bulczak
07:00 + Jan Elwart
18:00 + Franciszek i Marta Deling, Jerzy i Anna
18:00 + Zygmunt Bigott (r. śm.)
Sluzewscy, chrzestna Zofia Skrzypkowska
Środa, 28 listopada 2018 r.
Niedziela, 2 grudnia 2018 r.
07:00 W intencji parafian
– I Niedziela Adwentowa
17:00 Nowenna Werblinia: + Jan Blar;
07:00 + Mąż i ojciec Jan Pipka
+ Helena Kownatke (dn. ur.)
08:30 Werblinia: + Ojciec Franciszek Kloske,
18:00 Nowenna Starzyno: + Stefan Dominik i
Czesław, Grzegorz i Jan Kownatke z roMarta Darga (19 r. śm.); + Z rodziny Tardziny Kloske i Muttke
nowskich i Kreft; + Anna i Bronisław 10:00 + Rodzice Helena i Józef Mudlaff, Regina
Koss; + Teresa Karsznia; + Stefan Stei Tadeusz
inke (9 r. śm.)
12:00 + Mąż Jan Wyszecki (r. śm.)
Czwartek, 29 listopada 2018 r.
15:00 Starzyński Dwór: + Rodzice Maria i Bru07:00 + Stefan Labudda, Leon Muttke (dn. ur.)
non Krampikowscy, Władysława i Stani18:00 + Paweł i Anna Korthas
sław Zielke
18:00 + Zyta i Michał Dettlaff

∎ Intencje mszalne

