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Z życia Kościoła

∎ Wniebowzięcie
Najświętszej
Maryi Panny

W

ubiegłą niedzielę w
godzinach
popołudniowych nasi pielgrzymi
dotarli na Jasną Góry, tym
samym 36. Kaszubska Piesza Pielgrzymka przeszła
już do historii.
Tegoroczne pielgrzymowanie z uwagi na panujące w całej Polsce upały okazało się
wielkim
wyzwaniem
dla
wszystkich uczestników. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom – zarówno
tym, którzy pielgrzymowali
przez dzień, dwa lub kilka, jak
również tym, którzy poświęcili swój czas i pielgrzymowali
przez całe 19 dni.
Z końcem pielgrzymki
wiąże się obchodzona w ubiegłą środę uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary. Formalnie
został on ogłoszony niedawno
– 01.11.1950 r. przez papieża
Piusa XII w konstytucji apostolskiej „Munificentissimus
Deus”. Czytamy w niej, iż „...powagą Pana naszego Jezusa
Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą,

ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony
przez Boga: że Niepokalana
Matka Boga, Maryja zawsze
Dziewica, po zakończeniu
ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały
niebieskiej”. Maryja „otrzymała jako najwspanialsze
zwieńczenie swych przywilejów dar wolności od zepsucia
cielesnego, i podobnie jak Syn,
po zwycięstwie nad śmiercią,
została z ciałem i duszą wzięta
do chwały niebios, by tam zajaśnieć jako Królowa zasiadająca po prawicy swego Syna,
nieśmiertelnego Króla wieków”. Słowa te papież wypowiedział uroczyście w Bazylice św. Piotra w obecności
prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych.
Przekonanie o tym, że Pan
Jezus nie pozostawił ciała
swojej Matki na ziemi, ale je
uwielbił, uczynił podobnym
do swojego ciała w chwili
zmartwychwstania i zabrał do
nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI wieku cesarz
Maurycy (582-602) polecił obchodzić na Wschodzie w całym
swoim państwie w dniu 15
sierpnia osobne święto dla
uczczenia
tej
tajemnicy.
Święto to musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w. W Rzymie święto to

obchodzone było z całą pewnością już w VII w. Wiemy bowiem, że papież św. Sergiusz I
(687-701) ustanawił na tę
uroczystość procesję. Papież
Leon IV (+ 855) dodał do tego
święta wigilię i oktawę.
W polskiej tradycji powyższe święto znane jest również
pod nazwą święta Matki Bożej
Zielnej i stanowi dziękczynienie za zebrane plony. Tego
dnia przynosi się do kościoła
do poświęcenia bukiety złożone ze zbóż, warzyw, owoców, kwiatów i ziół. Wokół
święta powstało w kulturze
polskiej wiele zwyczajów
związanych z poświęconymi w
ten dzień wiankami uplecionymi ze świeżych ziół, które
miały zabezpieczać przed wieloma chorobami. Niech poświęcony wianek, czy bukiet
będzie symbolem opieki Matki
Bożej nad naszym domem i
dobytkiem.
GL ∎

∎ Rycerz
Niepokalanej

W

minionym tygodniu,
14 sierpnia w Kościele wspominaliśmy św. o.
Maksymiliana Marię Kolbe.
Ten franciszkanin zginął
śmiercią męczeńską 14 sierpnia 1941 r. w obozie w Oświęcimiu KL Auschwitz. Biografia
tego świętego, a przede
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wszystkim świadectwo jego
życia do dzisiejszych czasów
są aktualne.
Rajmund (tak brzmiało jego
imię przed wstąpieniem do zakonu) przyszedł na świat 8
stycznia 1894 r. w Zduńskiej
Woli. Jego rodzinny dom był
przesiąknięty duchem katolickim, co sprawiło że od najmłodszych lat wyróżniał się
szczególnym nabożeństwem
do Matki Bożej. Kiedy miał
około 10 lat (był to 1906 r.)
objawia mu się Najświętsza
Maryja Panna, która trzymała
w rękach dwie korony: białą
(symbol czystości) i czerwoną
(symbol męczeństwa). Mając
16 lat, w 1910 r. wstąpił do Zakonu Franciszkanów i otrzymał imię Maksymilian. W
1912 r. został wysłany na dalsze studia do Rzymu (w sumie
przebywał tam do 1919 r.). W
Rzymie uzyskał doktorat z filozofii oraz teologii. 16 października 1917 r. Maksymilian
wraz z sześcioma klerykami
franciszkańskimi założył stowarzyszenie pod nazwą Militia Immaculatae, czyli Rycerstwo Niepokalanej, którego
istotą i celem było osobiste oddanie się Niepokalanej, aby
pod Jej wodzą i opieką pracować nad uświęceniem własnego życia i nawracaniem
wszystkich grzeszników. W
kwietniu 1918 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Po powrocie do Polski o.
Maksymilian oddał się bez
reszty pracy duszpasterskiej i
wydawniczej. Ze względu na
wzrastającą liczbę osób zapisanych w szeregi MI, w styczniu 1922 r. wydał pierwszy
numer czasopisma „Rycerz

Niepokalanej”. W 1927 r. o.
Kolbe, pomimo słabego zdrowia założył pod Warszawą
klasztor – wydawnictwo Niepokalanów, zostając jego
pierwszym gwardianem. Zaskakujące jest, iż w ciągu kilku
lat Niepokalanów stał się największym katolickim klasztorem na świecie, który liczył ok.
700 mieszkańców. Działalność
ewangelizacyjna o. Kolbe rozprzestrzeniała się na cały
świat. W kwietniu 1930 r. dotarł do Japonii i następnie w
Nagasaki założył klasztor - japoński Niepokalanów nazywany „Ogrodem Niepokalanej” oraz w 1934 r. nowy kościół. Dodatkowo zaczął wydawać japońską wersję „Rycerza
Niepokalanej”.
W 1936 r. przełożeni odwołali o. Maksymiliana do Polski.
Był to czas największego rozkwitu polskiego Niepokalanowa (żyło tam 800 zakonników), zaś „Rycerz Niepokalanej" wydawany był w 750 tys.
egz.! O. Maksymilian starał się
iść z duchem czasu i dążył do
tego, aby w pracy duszpasterskiej wykorzystywać najnowsze zdobycze techniki (telewizja, radio). 08.12.1938 r. św.
Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy. Ciekawostką
niech będzie fakt, iż powstała
tu radiostacja była drugą na
świecie po Radiu Watykańskim rozgłośnią katolicką.
Wybuch II wojny światowej
1 września 1939 r. zniweczył
plany rozwoju Niepokalanowa. Z uwagi na losy bliźnich
o. Maksymilian otworzył
bramy klasztoru dla uciekinierów, rannych, chorych, głod-

nych, chrześcijan i Żydów. 12
września 1939 r. Niepokalanów dostał się pod okupację
niemiecką, zaś 19.09.1939 r.
gestapo aresztowało mieszkańców Niepokalanowa. W
obozie tymczasowym w Lamsdorf (Łambinowice), a potem
w Amteitz (Gębice) franciszkanie pozostawali od 24 września do 8 listopada 1939 r. Następnie 9 listopada przewieziono ich do Ostrzeszowa, jednak 8 grudnia 1939 r. w uroczystość Niepokalanej zwolniono wszystkich z obozu. O.
Kolbe – pomimo trudnej sytuacji - zdecydował się na nowo
pomagać wszystkim potrzebującym. 17 lutego 1941 r. ponownie aresztowano o. Kolbego i 4 innych współbraci i
wywieziono do Warszawy. O.
Kolbe został umieszczony na
Pawiaku, skąd 28 maja 1941 r.
trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Pod koniec
lipca 1941 roku z bloku, w którym był o. Kolbe, uciekł jeden
z więźniów. W odwet na
ucieczkę gestapowiec zwołał
na plac apelowy wszystkich
więźniów z bloku i wybrał
dziesięciu, skazując ich na
śmierć głodową. Wśród nich
znalazł się także Franciszek
Gajowniczek, który tak wspomina te chwilę: „Nieszczęśliwy
los padł również na mnie. Ze
słowami: Ach, jak żal mi żony i
dzieci, które osierocam- udałem się na koniec bloku. Miałem iść do celi śmierci głodowej. Te słowa słyszał o. Maksymilian Kolbe. Wyszedł z szeregów, zbliżył się do "Lagerfuhrera" Fritzscha i usiłował
ucałować jego rękę. Fritzsch
zapytał tłumacza: Czego życzy
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sobie ta polska świnia? O.
Kolbe wskazując ręką na mnie,
wyraził swoją chęć pójścia za
mnie na śmierć. Fritzsch ruchem ręki i słowem niech wyjdzie, kazał mi wystąpić z szeregu skazańców, a moje miejsce zajął o. Maksymilian Kolbe.
Za chwilę odprowadzono ich
do celi śmierci, a nam kazano
rozejść się na bloki...” O. Kolbe
w bunkrze głodowym spędził
dwa tygodnie, pomagając
reszcie skazanych dobrze
przygotować się na śmierć.
Zmarł 14 sierpnia 1941 r. dobity zastrzykiem fenolu, zaś
jego ciało zostało spalone w
krematorium
następnego
dnia.
O. Maksymilian Maria Kolbe
został beatyfikowany przez
papieża Pawła VI w 1971 r.,
natomiast kanonizacji dokonał Jan Paweł II 10 września
1982 r.
Św. o. Kolbe jest m.in. patronem honorowych dawców
krwi w Polsce oraz energetyków.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Cud
Eucharystii
I czytanie: Prz 9, 1-6
II czytanie: Ef 5, 15-20
Ewangelia: J 6, 51-58

Słowa Ewangelii
ezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym,
który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś
spożywa ten chleb, będzie żył
na wieki. Chlebem, który Ja
dam, jest moje Ciało, wydane
za życie świata».
Sprzeczali się więc między
sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On
może nam dać swoje ciało do
jedzenia?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Jeżeli nie będziecie jedli
Ciała Syna Człowieczego ani
pili Krwi Jego, nie będziecie
mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją
Krew, ma życie wieczne, a Ja
go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym
pokarmem, a Krew moja jest
prawdziwym napojem. Kto
spożywa moje Ciało i Krew

J
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moją pije, trwa we Mnie, a Ja w
nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i
ten, kto Mnie spożywa, będzie
żył przeze Mnie. To jest chleb,
który z nieba zstąpił – nie jest
on taki jak ten, który jedli wasi
przodkowie, a poumierali. Kto
spożywa ten chleb, będzie żył
na wieki».
Rozważanie
czestnicząc we Mszy św.,
mamy do czynienia z żywym Chrystusem. W świętych
postaciach białego opłatka i
wina jest obecny prawdziwy
Bóg. Jeśli będziemy o tym pamiętali, rozwijając w sobie
świadomość tajemnicy tego,
czym jest Eucharystia, to łatwiej nam będzie przezwyciężyć pojawiającą się rutynę i
przyzwyczajenie.
Podczas
Mszy św. dokonuje się na naszych oczach największy cud,
jaki tylko można sobie wyobrazić - cud obecności Boga. "To
jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba"(J 6,58) - mówi Jezus, a podczas Mszy św. daje
nam możliwość karmienia się
Nim.
O. JAROSŁAW KRAWIEC OP

U

„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
ofiarnych uczestniczą poszczególne miejscowości naszej parafii – kto chciałby złożyć
1. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestnidrobną ofiarę na ten cel, prosimy o przekaczyli w pieszych pielgrzymkach na Jasną
zanie jej do środy włącznie sołtysom, a
Górę.
mieszkańców Parszkowa do pani Kazimiery
2. W przyszłą niedzielę uroczystość Matki BoRompa. Po mszy świętej o godz. 13.00 sposkiej Częstochowskiej – msze święte z odtkanie dla kandydatów do sakramentu
nowieniem Ślubów Jasnogórskich Narodu.
bierzmowania.
O godz. 13.00 msza święta transmitowana 3. U ministrantów do nabycia nowy numer
przez Telewizję Polonia pod przewodnic„Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała
twem ks. Arcybiskupa Metropolity Sławoja
Archanioła”. W biurze parafialnym nabyć
Leszka Głódzia. Nie będzie w tym dniu mszy
można dla dzieci z klas 0–3 ze Starzyna kaświętej o godz. 12.00. W procesji darów
techizmy w cenie 15 zł

∎ Ogłoszenia parafialne
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4. W przyszłą niedzielę kończy się wakacyjny
układ mszy świętych – msza święta o godz. 20.30 odprawiona będzie w kaplicy von Grassów.
5. W sobotę o godz. 9.00 spotkanie na plebanii dla scholii parafialnej.
6. Zapowiedzi przedślubne: I-sza: Rafał Zygfryd Warras i Anna
Żbikowska z par. Starzyno; I-sza: Michał Królikowski i Marta
Kobiella z par. Starzyno; I-sza: Marcin Stanisław Zielke i Natalia Maszota z par. Starzyno; I-sza: Andrzej Kwidziński z par.
Łebcz i Joanna Ruszkowska z par. Starzyno
7. Za dwa tygodnie w dniach 1 i 2 września pielgrzymka i uroczystości odpustowe w Swarzewie.
8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom
Radoszewa ul. Kłanińska 6 i Topolowa 39, a o sprzątanie kościoła w sobotę rano prosimy mieszkańców Połchówka
Bloku. Dziękujemy rodzinie ks. Bogdana Pulczyńskiego za
przekazane parafii starzyńskiej ornaty, alby i paramenty liturgiczne.
9. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Bogdana Elwart, lat 59 z Radoszewa.

∎ Intencje mszalne
Poniedziałek, 20 sierpnia 2018 r.
– Wspomnienie św. Bernarda
07:00 + Rodzice Aniela (r. śm.) i Paweł Muttke,
brat Zbigniew
17:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze w rocznicę ślubu
18:00 + Irena Raducha – intencja od sąsiadów
Wtorek, 21 sierpnia 2018 r.
– Wspomnienie św. Piusa X
07:00 Do Matki Bożej dziękczynna z prośbą o
Boże bł. i zdrowie dla p. Haliny i Zygmunta
Kuczkowskich
18:00 + Joanna i Paweł Felkner, córka Ewa, synowa Zdzisława
Środa, 22 sierpnia 2018 r.
– Wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Królowej
07:00 + Halina Sala, z rodziny Sala i Baran
17:00 Nowenna Werblinia: W intencji chorych i
cierpiących
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Bożej z
prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo
w rodzinie; + Jan Miłosz i Zygmunt Chabowski; + Jan i Bernard Bieszk; + Katarzyna
Klebba (m-c po śmierci); + Wanda Labudda
(m-c po śmierci); + Rodzice Marianna i Józef Sowa; + Mąż i ojciec Jan Pipka, z rodziny
Pipka i Turczyn, dusze w czyśćcu cierpiące;

Papieska intencja
na sierpień
Intencja ogólna: Aby wielkie
wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako
skarb ludzkości.

Myśl tygodnia
„Siłą człowieka jest modlitwa,
a modlitwa człowieka pokornego jest słabością Boga”
Papież Franciszek ∎

Redakcja: Damian Pulczyński,
Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
oraz artykuły do publikacji prosimy
kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na stronie internetowej parafii. Pozyskane
ofiary przekazywane są na fundusz
ministrancki naszej parafii.

+ Anna i Jan, Cecylia i Jan Groen; + Z rodziny
Arendt i Holender; + Leon Laga
Czwartek, 23 sierpnia 2018 r.
07:00 + Rodzice Józef i Klara Dettlaff, brat Jerzy
18:00 + Rodzice Bullmann i Szeiba oraz bracia
Piątek, 24 sierpnia 2018 r.
– Święto św. Bartłomieja, apostoła
07:00 W intencji parafian
18:00 + Tekla (dn. ur.) i Antoni Pogletke, brat Roman
Sobota, 25 sierpnia 2018 r.
07:00 + Elżbieta Domnik, z rodziny Bigott
18:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny w rocznicę ślubu
Niedziela, 26 sierpnia 2018 r.
– Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej
07:00 + Rodzice Bullmann i Szeiba oraz bracia.
08:30 Werblinia: Dziękczynna z prośbą o zdrowie
i potrzebne łaski dla rodziny
10:00 + Alfred Pliński (2 r. śm.)
13:00 + Leonia i Józef Obercich, Lidia i Stanisław
Labudda, Jadwiga i Helmut Semerling, Józef
i Stanisława Jurkiewicz
18:00 + Syn Leszek Jaffke (1 r. śm.)
20:30 Starzyński Dwór: + Żona Zdzisława Felkner

