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∎ 25 lat kapłaństwa Księdza Proboszcza Jana Plottke

W

czoraj ksiądz proboszcz Jan obchodził
jubileusz 25 lat kapłaństwa.
O godz. 15.00 w kościele parafialnym odbyła się uroczysta msza święta.
Ks. Jan wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie po
ukończeniu szkoły średniej w
1986 roku. Po sześciu latach,
w 1992 roku przyjął święcenia
kapłańskie z rąk abpa metropolity gdańskiego Tadeusza
Gocłowskiego.
W latach 1992-1996 pełnił
obowiązki wikariusza w para-

fii p.w. Św. Jana Chrzciciela i
św. Brata Alberta w GdyniChylonii. W latach 1996-2004
został wikariuszem w parafii
Chrystusa Króla i Błogosławionej siostry Alicji w Wejherowie. Od 1 sierpnia 2004
roku jest proboszczem naszej
starzyńskiej parafii.
Drogi Księże Janie!
Życzymy Ci wiele błogosławieństwa Bożego, opiekę aniołów stróżów i przede wszystkim
dużo zdrowia.
Niech na dalszej drodze
Twojej posługi, a zwłaszcza w
naszej parafii, spotykają Cię

same życzliwe osoby. Niech nie
słabnie żar ducha, Najświętsza
Panna niech otacza Cię matczyną miłością i opieką i wyprasza u Syna wszelkie potrzebne Łaski.
W 25. rocznicę dnia, w którym sam Pan Bóg uczynił Ciebie
swojego sługę, otaczamy Cię
naszą modlitwą, jednocześnie
dziękując Panu Bogu za Twoją
obecność wśród nas, za
wszystko dobro, za Twoją siłę i
za nieustanny uśmiech i życzliwość. Szczęść Boże!
W imieniu Parafian,
Redakcja ∎
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Z życia Kościoła

∎ 97. rocznica
urodzin Karola
Wojtyły

W

czwartek 18 maja minęła 97. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.
Karol Wojtyła urodził się 18
maja 1920 w Wadowicach,
niedaleko Krakowa jako drugie z trójki dzieci Karola i Emilii Kaczorowskiej. Jego rodzeństwo dość szybko zmarło,
wcześnie też osierociła go
matka.
Karol Wojtyła rozpoczął
studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w
1938 roku, lecz przerwał je
wybuch II wojny światowej.
Podczas okupacji hitlerowskiej pracował fizycznie, a pod
koniec wojny zaczął się kształcić w podziemnym seminarium duchownym. Święcenia
kapłańskie przyjął 1 listopada
1946 z rąk kard. Adama Sapiehy w katedrze wawelskiej i
wkrótce wyjechał na studia do
Rzymu.
Po powrocie do kraju w
1948 był przez pół roku wikarym w wiejskiej parafii w Niegowici, potem w krakowskim
kościele św. Floriana.
Od 1954 pracował jako profesor akademicki na KUL-u ,
prowadził
duszpasterstwo
akademickie, razem ze studentami wyjeżdżał na spływy kajakowe i wyprawy w góry. Sakrę biskupią przyjął 28 września 1958 r., a 13 stycznia
1964 r. papież Paweł VI mianował niespełna 44-letniego

bp. Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim. Ten
sam papież powołał go w
skład Kolegium Kardynalskiego 26 czerwca 1967 r.
Kard. Wojtyła brał czynny
udział we wszystkich sesjach
Soboru Watykańskiego II, jeździł po świecie, odwiedzając
przede wszystkim środowiska
polonijne.
Wraz z prymasem Polski
kard. Stefanem Wyszyńskim
złożył we wrześniu 1978 historyczną rewizytę z ramienia
episkopatu Polski w RFN.
6 października 1978 na
konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie 111 kardynałów wybrało 58,5-letniego
arcybiskupa
krakowskiego
264. Biskupem Rzymu. Przybrał imię Jana Pawła II. Był
pierwszym od 1523 r. nieWłochem na tym urzędzie,
pierwszym Polakiem i Słowianinem.
Jego pontyfikat był najbardziej rekordowym, np. pod
względem liczby podróży zagranicznych – 104 i odwiedzonych podczas nich krajów –
129, przemierzonych kilometrów – prawie 1,3 mln, przeprowadzonych beatyfikacji –
148 i kanonizacji – 51 oraz
ogłoszonych podczas nich błogosławionych – 1343 i świętych – 482. Jan Paweł II zmarł
po długiej chorobie 2 kwietnia
2005 roku w Watykanie. Jego
pogrzeb odbył się 8 kwietnia i
zgromadził miliony wiernych
z całego świata.
1 maja 2011 roku podczas
uroczystej Mszy świętej na

Placu św. Piotra w Rzymie nastąpiła
beatyfikacja
Jana
Pawła II. Błogosławionym
ogłosił papieża Polaka jego następca na Tronie Piotrowym
papież Benedykt XVI w obecności kilku tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów
z całego świata.
27 kwietnia 2014 roku papież bł. Jan Paweł II został
wspólnie z papieżem bł. Janem
XXIII ogłoszony świętym. Kanonizacja odbyła się w obecności dwóch następców Jana
Pawła II – urzędującego Franciszka oraz papieża-seniora
Benedykta XVI.
KAI ∎

Z życia Archidiecezji

∎ Święcenia prezbiteratu 2017

W

czoraj, 20 maja w naszej Archidiecezji odbyła się uroczystość święceń
kapłańskich, których udzielił w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku – Oliwie ks.
Abp Sławoj Leszek Głódź.
Jest to ważne i radosne wydarzenie dla całej naszej archidiecezjalnej Wspólnoty, która
otrzymała dar sześciu nowych
kapłanów. Wśród nich jest parafianin z Krokowej, ks. Grzegorz Kościelniak.
W tym roku święcenia przyjęli:
 dk. Dominik Ambrosiewicz
z parafii św. Jadwigi Królowej w Bojanowie,
 dk. Dawid Kijewski z parafii
św. Trójcy w Gdyni,
 dk. Grzegorz Kościelniak z
parafii św. Katarzyny Alek-
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sandryjskiej w Krokowej,
 dk. Damian Martyka z parafii św. Mikołaja w Gdyni,
 dk. Paweł Warkus z parafii
Matki Boskiej Bolesnej w
Gdańsku,
 dk. Łukasz Zakrzewski z parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku.
DP ∎

Z życia parafii

Z

achęcamy do obejrzenia
we wtorek, 23 maja o
godz. 18.15 programu Rozmowy niedokończone w Telewizji Trwam. Program realizowany był w naszej parafii – m.in. o działalności
starzyńskiego przedszkola
„Pod Aniołami”.

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Miłować Boga

I czytanie: Dz 8, 5-8. 14-17
II czytanie: 1 P 3, 15-18
Ewangelia: J 14, 15-21

Słowa Ewangelii
ezus powiedział do swoich
uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje
przykazania. Ja zaś będę prosił
Ojca, a innego Parakleta da
wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego
świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.
Ale wy Go znacie, ponieważ u
was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami.
Przyjdę do was. Jeszcze
chwila, a świat nie będzie już
Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy
żyć będziecie. W owym dniu
poznacie, że Ja jestem w Ojcu
moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i
je zachowuje, ten Mnie miłuje.
Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca
mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

J
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Rozważanie
iłość nie jest abstrakcją,
jest konkretem. Ona
przejawia i urzeczywistnia się
w czynach. Nie można kochać
kogoś i swoimi czynami zaprzeczać miłości. Taka wewnętrzna schizofrenia wymaga uzdrowienia. Nie oznacza to, że nie mogą przydarzyć
się nam potknięcia czy upadki.
Ważne jest jednak, abyśmy dążyli do wprowadzenia słowa w
czyn i nie byli jedynie słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. Jezus obiecuje
nam Wspomożyciela, Ducha
Prawdy, który będzie pomagał
nam na tej drodze wewnętrznego pojednania. Otwórzmy
się na Niego i prośmy Go, aby
każdego dnia na nowo przychodził do nas i nas prowadził.
Duch Święty powinien stać się
oddechem naszego chrześcijańskiego życia.

M

o. Daniel Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
rzyńskim Dworze, a o godz. 21.00 Apel Jasnogórski w kaplicy NSPJ w Werblini. Spo1. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy zawiedź święta przed uroczystością dla dzieci,
angażowali się w przygotowanie wczorajrodziców i bliskich w piątek w godz. od
szego jubileuszu.
16.00 do 18.00. Dzieci uczestniczą w biały
2. W środę o godz. 18.00 uroczystość bierzmotygodniu w niedzielę o godz. 10.00, a w dni
wania naszej młodzieży pod przewodniczwykłe o godz. 18.00. Wyjazd po komunii
twem ks. Arcybiskupa Metropolity Sławoja
świętej będzie miał miejsce we wtorek 30
Leszka Głódzia – prosimy wszystkich obecmaja o godz. 7.45 – koszt 80 zł. Zapisy w biunych, a zawłaszcza młodzież i świadków o
rze parafialnym.
przybycie do godz. 17.45. Z racji bierzmo- 4. W przyszłą niedzielę uroczystość rocznicy
wania msza święta z nowenna w Werblini o
Komunii Świętej w czasie mszy o godz.
godz. 15.30, a w Starzynie o godz. 16.30.
12.00 – zapraszamy dzieci wraz z rodzicami
3. W sobotę o godz. 10.00 uroczystość pierwi rodzicami chrzestnymi. Spotkanie dla
szej komunii świętej – dzieci wraz z rodzidzieci na plebanii w czwartek o godz. 16.00.
cami i gośćmi gromadzą się przy krzyżu mi- 5. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niesyjnym o godz. 9.45. O godz. 16.00 nabożeńdzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
stwo majowe z wręczeniem pamiątek
Archanioła”.
i zdjęciami w kaplicy św. Benedykta w Sta-

∎ Ogłoszenia parafialne
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6. Spotkania w tym tygodniu przed bierzmowaniem w poniedziałek po mszy wieczornej, a dla dzieci komunijnych w poniedziałek i w czwartek o godz. 16.30.
7. Zapowiedzi przedślubne:
II-ga: Michał Antoni Kass i Karolina Maria
Budzisz z parafii Starzyno.
III-cia: Krzysztof Waldemar Wykowski i
Małgorzata Wykowska-Marszewska z parafii Starzyno
8. Program w telewizji Trwam będzie emitowany 23 maja, we wtorek od godz. 18.15 do
19.30 – z racji emisji msza święta wieczorna
wyjątkowo o godz. 17.00.
9. Pielgrzymka na Kalwarię Wejherowską na
uroczystości Trójcy Przenajświętszej będzie miała miejsce w dniach 10-11 czerwca.
10.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 Klebba z Radoszewa i Szeiba z Kłanina, a na środę rano o sprzątanie kościoła
prosimy rodziców młodzieży bierzmowanej, a przed uroczystością komunijną rodziców dzieci.
11.W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Alfonsa
Pulczyńskiego, lat 85 z Sulicic.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 22 maja 2017 r.
– Wspomnienie św. Rity z Cascii
07:00 + Alfred Pliński (22 gr.)
18:00 + Maria Radtke (r. śm.), szwagier Henryk Bach
Wtorek, 23 maja 2017 r.
06:30 + Mąż Paweł Drzeżdżon, synowa Izabela
07:00 + Alfred Pliński (23 gr.)
17:00 Starzyno: + Brat Krzysztof Bizewski,
dziadkowie z obojga stron
Środa, 24 maja 2017 r. – Wspomnienie NMP,
Wspomożycielki Wiernych
07:00 + Alfred Pliński (24 gr.)
15:30 Nowenna Werblinia: + Gracjan Zielke; +
Rodzice Anna i Michał, bracia Franciszek i Józef Goyke; + Dusze w czyśćcu
cierpiące; + Janusz, Witold i Zbigniew
Śliwińscy; + Matka Blandyna Lewicka,

ojciec Brunon Lewiccy – od wnuków.
16:30 Nowenna Starzyno: O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członkiń I Róży
ŻR ze Starzyna; Do MB z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla ks. Jana w 25-tą
rocznicę posługi kapłańskiej od ŻR ze
Starzyńskiego Dworu; Do MB dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
rodziny w rocznicę ślubu; + Ewa Kwidzińska – od chrześniaczki; + Ojciec Czesław Rutha i brat Roman; + Rodzice
Magdalena i Jan Kromliccy; + Matka Brygida Fleming; + Ojciec Antoni Miotke,
teść Paweł Drzeżdżon; + Franciszek Płomień; + Franciszek, Helena i Bronisław
Glosa; + Anna Sluzewska; + Paweł (r.
śm.) i Joanna Muza; + Rodzice Agnieszka
i Bernard Kromliccy; + Mąż i ojciec Jan
Pipka; + Franciszek i Anna Dettlaff, Jan
Klein, bratowa Eryka i Jadwiga; + Rodzice Sabina ,Franciszek i Zygmunt; +
Jan Drzeżdżon.
Czwartek, 25 maja 2017 r. – Wspomnienie
św. Bedy Czcigodnego / św. Grzegorza VII / św. Marii Magdaleny de Pazzi
07:00 + Alfred Pliński (25 gr.)
18:00 W intencji parafian
Piątek, 26 maja 2017 r. – Dzień Matki,
Wspomnienie Św. Filipa Nereusza
07:00 + Alfred Pliński (26 gr.)
18:00 + Matka Jadwiga, teściowie Eryka i Józef
Kunc
Sobota, 27 maja 2017 r. – Wspomnienie św.
Augustyna z Canterbury
07:00 + Alfred Pliński (27 gr.)
18:00 + Brunon (dn. ur.) i Andrzej Karsznia
Niedziela, 28 maja 2017 r. – Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego
07:00 + Rodzice Gertruda i Józef Groen
08:30 + Gabriela i Erwin Zaczek
10:00 + Jadwiga Jeszke (od zakładu Ozyrys)
12:00 ROCZNICA KOMUNII ŚWIĘTEJ
18:00 + Alfred Pliński (28 gr.)
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