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Z życia Kościoła

∎ Pięćdziesiątnica

W

pięćdziesiąt dni po
Uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego też dzień ten nazywany
jest Pięćdziesiątnicą.
Uroczystość ta zajmuje drugie miejsce w tabeli pierwszeństwa obchodów liturgicznych i jest w chrześcijaństwie
świętem ruchomym, kończącym okres Zmartwychwstania
Pańskiego.
Uroczystość tą nazywamy
czasem potocznie Zielonymi
Świątkami, ale nazwa ta nie
ma genezy dogmatycznej, lecz
wywodzi się z obrzędów ludowych, związanych z urodzajami na roli. Jest to dzień, w
którym wspominamy pamiątkę zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów i Maryję,
które dokonało się w wieczerniku.
Zesłanie Ducha św. nieraz
uważa się za początek Kościoła. Jest to niejako dopełnienie objawiania się Boga ludziom: Bóg Ojciec przebywa
wraz z Izraelem w Starym Testamencie, Syn: Jezus Chrystus
narodził się, umarł i zmartwychwstał, zaś Duch Święty
zstąpił na Apostołów; Kościół

pierwotny już w Nowym Testamencie; po wniebowstąpieniu Chrystusa.
Nieraz zapominamy o Duchu Świętym, pomijamy Go w
naszych modlitwach. A przecież tak przydatne i wielorakie
dary może nam On ofiarować,
gdy się do Niego zwrócimy:
Mądrość, Rozum, Radę, Męstwo, Umiejętność, Pobożność,
Bojaźń Bożą. Dary te w szczególnym i pełnym wymiarze są
nam udzielane w sakramencie
bierzmowania.
Do ducha Świętego uciekamy się nieraz, gdy potrzeba
nam "światła Ducha Świętego"
- przed rozmaitymi egzaminami, trudnymi sytuacjami,
niełatwymi wyborami. Szczególnie czcimy Go w pieśni:
"Przybądź Duchu stworzycielu" (Veni Creator Spiritus),
zaś w samą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego śpiewając
przed aklamacją Alleluja sekwencję do Ducha Świętego.
W poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół obchodzi święto
NMP Matki Kościoła. Zostało
ono wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego przez Episkopat Polski za zgodą papieża Pawła VI. w
dniu 4 maja 1971 r.
oprac. Małgorzata Meter ∎

∎ Nabożeństwa
czerwcowe – Litania do Najświętszego Serca
Jezusowego

C

zerwiec to miesiąc szczególnego kultu Serca Bożego i Tajemnicy Eucharystii.
W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego
uważa się moment przebicia
Bożego Serca na krzyżu.
Pierwszymi, którzy uczcili to
Serce byli apostołowie oraz
setnik przebijający bok Chrystusa.
Nabożeństwo czerwcowe
ma swoją bogatą historie.
Osobą która zaproponowała
by miesiąc czerwiec był poświęcony czci Serca Jezusowego była wychowanka jednego z paryskich klasztorów.
Nazywała się Aniela de SainteCroix. Pewnego dnia dziewczynka ta, po przyjęciu Komunii świętej, pomyślała sobie, że
skoro miesiąc maj poświęcony
jest Matce Bożej, to dobrze będzie, gdy miesiąc czerwiec zostanie ofiarowany Sercu Jezusowemu. Podzieliła się swym
pomysłem z wychowawczynią
i swymi koleżankami, którym
pomysł ten bardzo się spodo-
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bał. Przychylnie byli nastawieni do niego również przełożona klasztoru oraz biskup
paryski.
Wybór terminu nie był
przypadkowy. Wiele lat wcześniej miały, bowiem miejsce
ważne objawienia, które są
źródłem dla kultu Serca Jezusowego.
16 czerwca 1675 roku,
kiedy siostra wizytka św. Małgorzata Maria Alacoque modliła się w kaplicy klasztoru w
Paray-le-Monial (Francja), już
po raz trzeci objawił się jej Pan
Jezus. Powiedział wtedy do
niej: „Żądam, żeby pierwszy
piątek po oktawie Bożego
Ciała był odtąd poświęcony
jako osobne święto na uczczenie mojego Serca i na wynagrodzenie mi przez Komunię
świętą i inne praktyki pobożne
za zniewagi, jakich doznaję,
gdy w czasie oktawy jestem
wystawiony na ołtarzach. W
zamian za to obiecuję ci, że
Serce moje wyleje hojne łaski
na tych wszystkich, którzy w
ten sposób Sercu memu oddadzą cześć lub przyczynią się do
jej rozszerzenia.”
Św. Małgorzata Maria Alacoque oraz wskazany bezpośrednio przez Pana Jezusa ojciec jezuita Klaudiusz de la Colombiere (spowiednik sióstr
wizytek)
czynili
odtąd
wszystko, aby prośbę Pana Jezusa wypełnić.
Zasadniczymi elementami
nabożeństwa czerwcowego są
adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Litania do Najświętszego Serca Jezusowego.
Autorką Litanii była siostra Joanna Magdalena Joly. Litania

przez nią napisana odmawiana była powszechnie w
czasie wielkiej zarazy, jaka panowała w Marsylli w roku
1720.
Następnie inna siostra Anna Remusat wzbogaciła tę
litanię o kilka nowych wezwań. W 1899 r. Kongregacja
Obrzędów zatwierdziła litanię
do publicznego odmawiania.
Do istniejących 27 wezwań
dodano 6 dalszych. W ten sposób Litania licząca 33 wezwania upamiętnia każdy rok życia Chrystusa na ziemi.
Pierwszy raz w Polsce nabożeństwo czerwcowe było
sprawowane 1 czerwca 1857
r. w kościele Sióstr Wizytek w
Lublinie. Papież Pius IX w roku
1859 polecił sprawować to nabożeństwo w całej ówczesnej
Polsce (będącej pod zaborami), a w roku 1873 zatwierdził nabożeństwo czerwcowe
jako oficjalną modlitwę Kościoła.
Warto pamiętać również i o
tym, że papież Leon XIII poświęcił cały rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu Jezusa 11
czerwca 1899 roku, a sto lat
później, nasz Rodak Ojciec
Święty Jan Paweł II, akt ten ponowił podczas nabożeństwa
czerwcowego, sprawowanego
dnia 7 czerwca 1999 r. w Toruniu.
oprac. Małgorzata Meter ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Otwarte drzwi
I czytanie: Dz 2, 1-11

II czytanie: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Ewangelia: J 20, 19-23

Słowa Ewangelii
ieczorem w dniu zmartwychwstania,
tam
gdzie przebywali uczniowie,
choć drzwi były zamknięte z
obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i
rzekł do nich: «Pokój wam!» A
to powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy
Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich:
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam».
Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: «Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Rozważanie
esłanie Ducha Świętego
nadało nową jakość życiu
pierwszej wspólnoty uczniów.
Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa żyli oni w niepewności i lęku. Drzwi pomieszczenia, gdzie przebywali, były zamknięte z obawy
przed otoczeniem. Jezus,który
do nich przychodzi, zaczyna
od przekazania im znaku pokoju. Odblokowuje tym samym ich serca na przyjęcie darów, które zostaną na nich wylane przez Ducha Świętego. W
ich życiu następuje teraz przełom. Stają się mocni i odważni.
Drzwi pomieszczeń, w których
się modlą, pozostaną już na
zawsze otwarte, a apostołowie
pójdą w świat, aby odważnie
głosić Ewangelię.

W

Z

ks. M. Krawiec SSP
„Ewangelia 2015” ∎
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Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Obchodzimy dzisiaj w Kościele uroczystość
Zesłania Ducha Świętego – od jutra rozpoczyna się Oktawa. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt – uroczystość Maryi Matki Kościoła.
2. Dzisiaj mszę świętą o godz. 10.00 odprawi
ks. Grzegorz Kościelniak – neoprezbiter z
parafii z Krokowej, udzieli błogosławieństwa i rozda pamiątkowe obrazki.
3. Dzisiaj po mszy świętej o godz. 12.00 spotkanie dla młodzieży klas I gimnazjalnych,
które będą przygotowywać się do sakramentu bierzmowania.
4. Dzisiaj na mszę świętą o godz. 12.00 zapraszamy osoby odmawiające brewiarz. Dzisiaj
też spotkania różańcowe w Połchówku i w
Starzyńskim Dworze, a za tydzień w Kłaninie, Starzynie i w Werblini.
5. W sobotę po mszy świętej o godz. 7.00 wyruszy z naszej parafii piesza pielgrzymka na
uroczystości Trójcy Przenajświętszej na
Kalwarię Wejherowską. Po przyjściu możliwość powrotu autokarem z placu przy
klasztorze o godz. 14.00 – koszt 10 zł. W niedzielę autokar zabierze osoby chętne o
godz. 7.50 z Werblini i o godz. 8.00 sprzed
kościoła w Starzynie. Po mszy świętej o
godz. 10.00 na Kalwarii pielgrzymka powróci do Starzyna.
6. Tegoroczna procesja Bożego Ciała będzie
miała miejsce 15 czerwca która przejdzie w
Starzynie ulicami Długą (I ołtarz) , Polną (II
ołtarz), Żarnowiecką (III ołtarz przy Straży
Pożarnej, IV ołtarz przy Starzyniance). Procesja Bożego Ciała w Werblini rozpocznie
się zaś o godz. 8.15.
7. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a ministrantów „Głos Michała
Archanioła”.
8. Pielgrzymka na Kalwarię Wejherowską na
uroczystości Trójcy Przenajświętszej będzie miała miejsce w dniach 10 – 11
czerwca.
9. W związku z planowanym festynem ro-

dzinno-charytatywnym na dzień 12 sierpnia 2017 roku dla Mateusza Nikoltz z ul.
Głuszewskiej 13, ksiądz proboszcz i sołtys
sołectwa Starzyna zapraszają na spotkanie
organizacyjne na plebani w dniu 8 czerwca
2017 r. o godz. 19.30 przedstawicieli organizacji KGW Starzyno i Werblinia, OSP, LZS,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Starzyna, Zespołu Szkół w Starzynie oraz Radę
Sołecką.
10.W dniu 11 czerwca 2017 roku o godz. 15.00
(niedziela) Sołtys, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie „Kępa Starzyńska” zapraszają
dzieci sołectwa na Festyn z okazji „Dnia
Dziecka” na placu zabaw przy ul. Długiej i
Mechowskiej. W programie: konkursy, kiełbaski z grilla i słodycze.
11.Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła rodzicom dzieci komunijnych, a na sobotę
rano o sprzątanie kościoła prosimy młodzież bierzmowaną.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 5 czerwca 2017 r.
– Święto Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła
07:00 + Stefan Labudda, Łukasz Licau i Alfred
Pliński
18:00 + Ludgarda Doppke
Wtorek, 6 czerwca 2017 r.
– Wspomnienie św. Norberta
07:00 + Michał Koss, z rodziny Koss i Ciskowskich
18:00 + Jan i Magdalena Kromliccy
Środa, 7 czerwca 2017 r.
07:00 + Siostra Jadwiga i Łucja
17:00 Nowenna Werblinia:
+ Antoni Radtke (r. śm.)
+ Ojciec Jan Kownatke (dn. ur.)
+ Rodzice chrzestni Tekla i Juliusz
18:00 Nowenna Starzyno:
- Do Matki Boskiej dziękczynna za otrzy-
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maną łaskę z prośbą o dalsze błogosławieństwo
i zdrowie w rodzinie
- Do Matki Boskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę dla ks. proboszcza Jana – od Żywego
Różańca ze Starzyńskiego Dworu
+ Czesława Mroch
+ Dorota i Wojciech Tuszer, rodzice Jan i Wiktoria
Wymysło
+ Rodzice Józef i Helena Mudlaff
+ Z rodziny Dettlaff i Lanc
+ Rodzice, Jan Muza, o zdrowie w rodzinie
+ Rodzice Zyszek i Krystyna Rambiert, brat Zdzisław
+ Mąż Jan Grubba (dn. ur.)
+ Syn Łukasz Licau
+ Rodzice Jan i Agnieszka Szomburg, bracia, siostry,
szwagier Stefan
+ Magdalena Biecke (r. śm.)
+ Wnuczka Magdalena Ciesielska
+ Matka Janina (19 r. śm.) ojciec Jan Rodhe
Czwartek, 8 czerwca 2017 r.
– Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana
07:00 + Babcia Cecylia Muza
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
zdrowie i Boże błogosławieństwo w gospodarstwie
Piątek, 9 czerwca 2017 r.
– Wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora
Kościoła
07:00 + Ojciec Alfred Pliński
18:00 + Dziadek Marian Liss (dn. ur.)
Sobota, 10 czerwca 2017 r.
– Wspomnienie Bł. Bogumiła, biskupa
07:00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla rodziny
p. Bartczak
16:00 Starzyno: Dziękczynna z prośba o opiekę Matki Boskiej
i zdrowie dla rodziny w 50. urodziny żony i mamy Katarzyny Kunc
17:00 Starzyno: Dziękczynna z prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana w 80. urodziny
18:00 + Ojciec Jan Szornak (dn. im.)
Niedziela, 11 czerwca 2017 r.
– Uroczystość Najświętszej Trójcy
07:00 + Jan i Bolesława Kunc
08:30 + Ojciec Tadeusz Kownatke (dn. ur.)
10:00 + Syn Andrzej Marzejon, rodzice Karsznia i Marzejon
12:00 + Rodzice Helena i Jan Knopik, Marta i Antoni Wróbel,
Józef Labudda i Bogdan
18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy

Co dzisiaj?
4 czerwca

∎ Dzień Wolności i Praw
Obywatelskich
4 i 18 czerwca 1989 r. odbyły
się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne
wybory do Sejmu i całkowicie
wolne wybory do Senatu. Z tej
okazji Sejm 24 maja 2013 r.
podjął uchwałę ustanawiającą
4 czerwca Dniem Wolności i
Praw Obywatelskich.
W uchwale czytamy - Sejm
Rzeczypospolitej
Polskiej,
przekonany o szczególnym
znaczeniu tej daty dla Polski –
suwerennego i demokratycznego państwa wolnych i świadomych swoich praw obywateli, ogłosił dzień 4 czerwca
Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

Papieska intencja
na czerwiec
Ogólna: aby odpowiedzialni
za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć
kres handlowi bronią, który
jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Myśl tygodnia
„Niech twoja mowa będzie
zawsze przepełniona łagodnością”
Św. Jan Bosko ∎
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