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Z życia Kościoła

∎ Uroczystość
Najświętszej
Maryi Panny
Częstochowskiej

D

zisiaj Kościół obchodzi
uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Ma ona przede
wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę
Maryi w dziejach całego narodu, jest też wyrazem czci
dla jasnogórskiego obrazu
Maryi.
O ustanowienie święta ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili się z taką prośbą do Stolicy
Apostolskiej po obronie Jasnej
Góry przed Szwedami w 1665
r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na odprawianie Mszy św. wotywnych.
Dopiero papież Pius X w
1904 r. zatwierdził uroczystość NMP Częstochowskiej
dla Jasnej Góry i dla ówczesnej
diecezji włocławskiej. Na
prośbę biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego i polskich paulinów zatwierdził święto Matki Bożej
Częstochowskiej w rycie I
klasy z oktawą dla Jasnej Góry.
Święto to miało być obchodzone w środę po 24 sierpnia.

Po raz pierwszy obchodzono
ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931
r. papież Pius XI ustalił jako
uroczystość dzień 26 sierpnia.
Pierwszy raz tego dnia
czczono Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia
Jasnej Góry.
W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano stopniowo od 1910 r. Dekretem
Kongregacji Obrzędów z dnia
26 października 1956 – na
prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego – uroczystość liturgiczna została przyznana
wszystkim diecezjom w Polsce. Zgodnie z decyzją Piusa
XII święto to obchodzone jest
jako uroczystość całego Kościoła katolickiego w Polsce.
Prymas Wyszyński w 1957
roku w Częstochowie rozpoczął program odnowy moralno-duchowej Polski w czasach opresji komunistycznych,
zwany Wielką Nowenną. Zakończyło ją w 1966 roku ponowne powierzenie całego narodu opiece Matki Bożej z okazji tysiąclecia Chrztu Polski.
W tym czasie przygotowań
kopia obrazu jasnogórskiego
przewędrowała wszystkie diecezje polskie. Nie zabrakło
momentów dramatycznych,
kiedy to władze komunistyczne uwięziły wędrującą
kopię, zakazując jej peregry-

nacji. Zakończeniem uroczystości nowennowych była kolejna koronacja obrazu i odnowienie ślubów Jana Kazimierza.
EKAI.PL ∎

∎ Jemen: 11 mln
dzieci pilnie
potrzebuje pożywienia i leków

W

Jemenie trwa jeden z
najpoważniejszych
kryzysów humanitarnych
na świecie. 11 mln dzieci pilnie potrzebuje pożywienia i
leków. Celem ataków padają
szpitale, szkoły, zakłady
pracy i obozy dla uchodźców. Organizacje pomocowe
apelują o zaprzestanie bombardowania celów cywilnych, gdyż łamie to wszelkie
zasady międzynarodowego
prawa humanitarnego.
Organizacje humanitarne z
coraz większym trudem mogą
nieść pomoc mieszkańcom Jemenu. Władze tego kraju znacząco bowiem ograniczają dostarczanie żywności i lekarstw
z zagranicy. Wsparcie niesie
tam m.in. UNICEF zapewniając
wodę, lekarstwa i pożywienie
setkom tysięcy dzieci. Jest to
jednak kropla w morzu
ogromnych potrzeb. Organizacja bije na alarm, że coraz częściej jej magazyny padają ce-
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lem ataków, tak samo jak szpitale i centrale dostarczające
wodę. Pogłębia to m.in. zagrożenie
rozprzestrzenieniem
epidemii cholery, która z każdym dniem przybiera na sile.
UNICEF wzywa wspólnotę
międzynarodową do podjęcia
konkretnych działań na rzecz
przywrócenia pokoju, a także
możliwości niesienia w tym
kraju skutecznego wsparcia
humanitarnego. O pomoc dla
wycieńczonych niekończącą
się wojną Jemeńczyków apelował też kilkakrotnie Papież
Franciszek. Wspólnotę międzynarodową wezwał by zapobiegła dalszemu pogorszeniu i tak już tragicznej sytuacji
humanitarnej. Mimo tak wielu
apeli o pokój od maja br. konflikt przybiera na sile, a ludzie
coraz bardziej cierpią.
Jemen pogrążony jest w
chaosie od 2011 r., gdy społeczna rewolta położyła kres
wieloletnim dyktatorskim rządom prezydenta Alego Abd Allaha Salaha. Konflikt nasilił się
wraz z interwencją dwóch islamskich mocarstw: Arabii
Saudyjskiej i Iranu.
za NIEDZIELA.PL,
VATICANNEWS.VA / SANA (KAI) ∎

Warto poczytać

∎ 1 września:
79. rocznica wybuchu II wojny
światowej

W

najbliższą
sobotę
przypada dzień wybuchu II wojny światowej oraz
pierwszy dzień szkoły – te
dwa wydarzenia co roku

splatają się ze sobą 1 września. Wspominamy trudne
wydarzenie sprzed 79 lat w
tym samym dniu, kiedy
dzieci i młodzież mobilizują
swe siły przed kolejnym
okresem nauki.
1 września 1939 r. wojska
niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości
granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Osamotnione w walce
Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się
agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września.
Konsekwencją tej sytuacji stał
się IV rozbiór Polski dokonany
przez Hitlera i Stalina.
II wojna światowa jest do
dzisiaj największym i jednym z
najbardziej znaczących konfliktów w dziejach świata.
Zmagania największych potęg
ówczesnego świata, toczone
na trzech kontynentach i
wszystkich oceanach, doprowadziły do całkowitej zmiany
równowagi sił i wytworzenia
się ładu, którego elementy
przetrwały do dzisiaj.
Wojna w liczbach
Straty po stronie polskiej
wynosiły ok. 200 tys., w tym
70 tys. poległych.
Do niemieckiej niewoli
wziętych zostało ponad 400
tys. żołnierzy, w tym ponad 10
tys. oficerów.
Straty niemieckie wynosiły
ok. 45 tys. poległych i rannych
żołnierzy.
Ponadto armia niemiecka
straciła ok. 1000 czołgów i samochodów pancernych oraz

blisko 700 samolotów. Były to
straty poważne i stanowiły ponad 30% stanu bojowego.
W walkach z Armią Czerwoną zginęło ok. 2,5 tys. polskich żołnierzy, a ok. 20 tys.
było rannych i zaginionych. Do
niewoli sowieckiej dostało się
ok. 200 tys. żołnierzy, w tym
ponad 10 tys. oficerów.
Straty sowieckie wynosiły
ok. 3 tys. zabitych i 6-7 tys.
rannych.
Ok. 70 tys. żołnierzy polskich przekroczyło granicę
Rumunii i Węgier, natomiast
na Litwę i Łotwę przedostało
się ok. 18 tys.
Szacuje się, że w całej wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78
milionów ludzi.
Nigdy więcej!
O II wojnie światowej
można by pisać wiele. Powstaje wiele interesujących
filmów, felietonów na ten temat. II wojna światowa była
najbardziej krwawą wojną
jaką ludzkość dotychczas
przeżyła.
Niech słowa Papieża-Polaka
towarzyszą nam w modlitwie
o pokój na świecie i za poległych na frontach wojen: "Nigdy więcej wojny! To pokój,
pokój musi kierować losami
narodów i całej ludzkości” –
Św. Jan Paweł II.
DP ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Jasnogórska
Przewodniczka
I czytanie: Prz 8, 22-35
II czytanie: Ga 4, 4-7
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Ewangelia: J 2, 1-11

Słowa Ewangelii
Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była
tam Matka Jezusa. Zaproszono
na to wesele także Jezusa i Jego
uczniów.
A kiedy zabrakło wina,
Matka Jezusa mówi do Niego:
„Nie mają już wina”. Jezus Jej
odpowiedział: „Czyż to moja
lub Twoja sprawa, Niewiasto?
Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie”.
Stało zaś tam sześć stągwi
kamiennych przeznaczonych
do żydowskich oczyszczeń, z
których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł
do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po
brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i za-

W

nieście staroście weselnemu”.
Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny
skosztował wody, która stała
się winem, i nie wiedział, skąd
ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli,
przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy
człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją,
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków
uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i
uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Rozważanie
czyńcie wszystko, cokol„ wiek wam powie"(J 2,5)to polecenie Matki Jezusa zostało wyrażone na jasnogórskiej ikonie w geście prawej
dłoni, którą Maryja wskazuje
na swojego Syna, uroczyście

U
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zasiadającego na Jej ramieniu.
Mały Jezus trzyma w jednej
ręce księgę Pisma, a drugą
unosi, by błogosławić. Ten
sposób przedstawienia Maryi i
Jezusa należy do najstarszych,
otaczanych największym kultem, i nosi nazwę hodogetrii.
W języku greckim słowo hodos oznacza drogę, dlatego w
tej ikonie Matkę Bożą czczono
jako przewodniczkę, która
prowadzi wiernych do Chrystusa. Dla Polaków ikona
Matki Bożej Częstochowskiej
jest wielkim znakiem Jej
opieki zarówno nad całym narodem, jak i nad każdym człowiekiem w jego osobistej, często trudnej drodze życia. Ona
zawsze wskazuje na Syna i
wzywa do posłuszeństwa Jego
Słowu.
O. JAROSŁAW KRAWIEC OP
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

2.
1. W sobotę o godz. 9.00 wyruszy piesza pielgrzymka na uroczystości Narodzenia NMP
do Swarzewa. Zapraszamy do udziału dzieci
i młodzież wraz z całymi rodzinami. Prosimy o obecność służb porządkowych. 3.
Dzieci komunijne wchodzą do Swarzewa w
swoich strojach pierwszokomunijnych od 4.
Gnieżdżewa - zapraszamy wszystkie poczty
sztandarowe naszej parafii. O godz. 14.00
msza święta na placu w Sanktuarium, a o
godz. 15.00 możliwość powrotu autokarami
– cena 7 złotych. W niedzielę o godz. 7.50
autokar zabierze osoby chętne z Werblini, a
o godz. 8.00 sprzed kościoła w Starzynie. Po
sumie odpustowej pielgrzymka około godz. 5.
15.00 powróci do Starzyna. Szczegółowy
plan uroczystości na plakatach w gablotach
ogłoszeń. W sobotę o 21.00 msza święta
Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną

Górę.
W przyszłą niedzielę w czasie mszy świętej
o godz. 12.00 gościmy w naszej parafii
wspólnotę „Wiara i Światło” z parafii pw.
Św. Jana Chrzciciela i Św. Brata Alberta z
Gdyni Chyloni.
Do chorych udamy się w dniach 7 – 8 września.
W dniu 31 sierpnia (piątek) od godz. 15.00
Sołtys, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie
„Kępa Starzyńska” zapraszają dzieci i młodzież szkolną na festyn z okazji „Zakończenia Wakacji” na plac zabaw przy ul. Mechowskiej i Długiej. W programie: konkursy, dmuchańce, kiełbaski z grilla, słodycze. Zapraszamy.
U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała Archanioła”. W biurze parafialnym
nabyć można dla dzieci z klas 0 – 3 ze Sta-
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rzyna katechizmy w cenie 15 zł.
6. Zapowiedzi przedślubne:
 II-ga: Rafał Zygfryd Warras i Anna Żbikowska z parafii
Starzyno,
 II-ga: Michał Królikowski i Marta Kobiella z parafii
Starzyno,
 II-ga: Marcin Stanisław Zielke i Natalia Maszota z parafii
Starzyno,
 II-ga: Andrzej Kwidziński z parafii Łebcz i Joanna
Ruszkowska z parafii Starzyno.
7. 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
Połchówka bloku, a o sprzątanie kościoła przed uroczystością ślubną prosimy państwa Ostrowskich i Buja. Dziękujemy rodzinie, która ufundowała zdobienia do feretronu
Michała Archanioła.

∎ Intencje mszalne

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

Myśl tygodnia
„Przebaczenie jest
najtrudniejszą miłością”
A. Schweitzer ∎

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.

Poniedziałek, 27 sierpnia 2018 r.
– Wspomnienie św. Moniki
07:00 + Ojciec Joachim Miotk
18:00 + Kornela, Franciszek, Klara, Franciszek i Jan Koss
Wtorek, 28 sierpnia 2018 r.
– Wspomnienie św. Augustyna
Piątek, 31 sierpnia 2018 r.
07:00 + Jan Elwart
07:00 + Teściowie i dziadkowie Witold
18:00 + Michał i Helena Kirkowscy.
i Eugenia
Środa, 29 sierpnia 2018 r.
18:00 + Rodzice Anna i Jan, ojczym Franciszek,
– Wspomnienie męczeństwa
żona Eryka, bratowa Jadwiga
św. Jana Chrzciciela
07:00 + Rodzice Zalewscy, brat Zdzisław i sio- Sobota, 1 września 2018 r.
stry
07:00 + Klara Karsznia (dn. ur.)
17:00 Nowenna Werblinia: Do Matki Bożej z 16:30 Msza ślubna: Rafał Ostrowski i Martyna
prośbą o zdrowie i Boże błogosławieńBuja
stwo w rodzinie
18:00 + Roman Samel (dn. ur.)
18:00 Nowenna Starzyno: + Ks. Jan Stefanow- Niedziela, 2 września 2018 r.
ski; + Rodzice Klara i Juliusz Buja, brat
– XXII Niedziela Zwykła
Józef; + Ojciec Helmut (dn. ur.); 07:00 + Anna i Juliusz, Zygmunt Zielke
+ Rodzice Bullmann i bracia; + Marek 08:30 Werblinia: + Jadwiga i Stefan Kohnke
Bullmann (intencja od Bogusi, Angeliki i
(r. śm.)
Honoraty z rodzinami); + Aniela La- 10:00 + Rodzice Anna i Leon Dettlaff.
budda, Łukasz i Brunon Licau
12:00 + Halina Reszke, Gertruda, Waleria,
Czwartek, 30 sierpień 2018 r.
Julianna, Klara i Augustyn Pionke
07:00 Do Matki Bożej z podziękowaniem za 15:00 Starzyński Dwór: + Franciszek Kreft
otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o
(r. śm.)
dalsze dla Anny i Anastazji.
18:00 + Irena, Jan, Wojciech Jaffke, Berta
18:00 + Bronisława i Leon Pranga
Jaffke, Agata Michna

