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Z życia Kościoła

∎ Dzisiaj 54.
Światowy Dzień
Modlitw o Powołania

D

zień Modlitw o Powołania, obchodzony co
roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicjatywa Pawła
VI, który postanowił, że
jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego
i życia zakonnego.
Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12
kwietnia 1964 r.
Tegoroczne hasło brzmi:
„Zachęcani przez Ducha do misji”. W swoim przesłaniu Ojciec Święty skupia się na głoszeniu Dobrej Nowiny po tym,
jak w poprzednich latach proponował refleksję nad dwoma
innymi aspektami. Chodziło
wtedy o „wezwanie do «opuszczenia siebie», aby nastawić
się na słuchanie głosu Pańskiego, oraz o znaczenie
wspólnoty kościelnej jako
szczególnego miejsca, gdzie
Boże powołanie rodzi się, żywi
i wyraża”.
Módlmy się za powołania,
szczególnie w naszej archidiecezji, bowiem kwestia powo-

łań to sprawa odpowiedzialności całego Kościoła. Bez szafarzy sakramentów trudno o
życie wiary członków wspólnoty.
brewiarz.pl,
pl.radiovaticana.va ∎

∎ Nabożeństwo
majowe

M

aj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej.
Słynne „majówki” - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy
grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe
wpisały się w krajobraz Polski.
Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję
Pannę znanych na Wschodzie
już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca
Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV
w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on
by wieczorami gromadzić się
na wspólnej modlitwie przed
figurami Bożej Rodzicielki.
Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne
w całej chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin bł. Henryk
Suzo, w swoich tekstach wspo-

mina, że jeszcze jako dziecko
w maju zbierał na łąkach
kwiaty i zanosił je Maryi.
W XVI w. upowszechnieniu
nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy
maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549
r. w Niemczech książeczce
„Maj duchowy”, która była odpowiedzią na Reformację.
Litania Loretańska, która
jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała
prawdopodobnie już w XII w.
we Francji. Zebrane wezwania
sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r.
papież Sykstus V. Swoją nazwę
zawdzięcza włoskiej miejscowości Loreto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ
często modlący się dodawali
do niej własne wezwania, w
1631 r. Święta Kongregacja
Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych
zmian. Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju mariologii. W
Polsce jest o jedno wezwanie
więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu
przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski, za
zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie
"Królowo Polski".
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W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe
zostały wprowadzone w 1838
r. przez jezuitów w Tarnopolu.
W połowie XIX w. „majówki”
odprawiane już były w wielu
miastach, m.in. w Warszawie
w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku. oprac. Małgorzata Meter ∎

Z życia Archidiecezji

Odpust Archidiecezji Gdańskiej

Z

aproszenie Metropolity
Gdańskiego na patronalne święto ku czci św.
Wojciecha - Patrona Archidiecezji Gdańskiej.
Umiłowani w Panu!
Zbliżają się uroczystości patronalne ku czci świętego Wojciecha, które w tym roku wpisują się w jubileusz 25-lecia
ustanowienia Archidiecezji i
Metropolii Gdańskiej.
Zapraszam
serdecznie
wszystkich wiernych, grupy i
wspólnoty duszpasterskie, katechetów i siostry zakonne w
niedzielę, 7 maja br. o godz.
12.00 na Wzgórze Wojciechowe w Gdańsku - Świętym
Wojciechu. Braci kapłanów zapraszam do koncelebrowania
Mszy świętej. Tegorocznym
uroczystościom będzie przewodniczył Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz
Apostolski w Polsce, a homilię
wygłosi Biskup Wiesław Śmigiel, Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej.
Tradycyjnie w tym dniu organizowane są piesze pielgrzymki na Wzgórze Świętego

Wojciecha:
Archidiecezjalna
Pielgrzymka Gdańszczan z relikwiami świętego Wojciecha
pod przewodnictwem Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper
Fidelis” (wyjście o godz. 9.00 z
bazyliki Mariackiej);
Pielgrzymka Młodych (wyjście o godz. 9.00 sprzed kościoła OO. Franciszkanów pw.
Świętej Trójcy w Gdańsku);
Pielgrzymka z Łęgowa z feretronem Matki Bożej (wyjście
o godz. 8.30 sprzed kościoła
pw. św. Mikołaja w Łęgowie);
Pielgrzymka dekanalna z
Pruszcza Gdańskiego (wyjście
o godz. 10.00 sprzed kościoła
pw. Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w Pruszczu Gdańskim).
Zachęcam do włączenia się
w piesze pielgrzymki oraz
wspólnego przeżywania jubileuszowej Eucharystii. Po liturgii zapraszam na rodzinny
piknik, który odbędzie się na
placu przy kościele.
Na czas radosnego przeżywania
Archidiecezjalnego
Święta Patronalnego ku czci
świętego Wojciecha, który w
997 roku ochrzcił lud Gdańska, z serca wszystkim błogosławię.
/-/ + Sławoj Leszek Głódź

powiadam wam: Kto nie
wchodzi do owczarni przez
bramę, ale wdziera się inną
drogą, ten jest złodziejem i
rozbójnikiem. Kto jednak
wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera
odźwierny, a owce słuchają
jego głosu; woła on swoje
owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele,
owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz
będą uciekać od niego, bo nie
znają głosu obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział
do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy,
którzy przyszli przede Mną, są
złodziejami i rozbójnikami, a
nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i
znajdzie pastwisko. Złodziej
przychodzi tylko po to, aby
kraść, zabijać i niszczyć. Ja
przyszedłem po to, aby owce
miały życie, i miały je w obfitoArcybiskup Metropolita Gdański ∎ ści».
Rozważanie
Słowo Boże na dzisiejszą
óg zna nas wszystkich po
niedzielę
imieniu. Dla Niego nie jesteśmy tłumem, każdy z nas
jest odrębną osobą. Choć po
I czytanie: Dz 2, 14a. 36-41
ludzku wydaje się nam to nieII czytanie: 1 P 2, 20b-25
możliwe, to każdy jest Jego
Ewangelia: J 10, 1-10
ukochanym dzieckiem. Nasza
Słowa Ewangelii
miłość poddana jest ograniezus powiedział:
czeniom, dlatego nie jesteśmy
«Zaprawdę,
zaprawdę, w stanie tak kochać, ale Jego

∎ Głos Boga

J
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miłość im nie podlega, dlatego
każdy z nas może mieć w Nim
specjalne miejsce. On woła nas
po imieniu, a naszym zadaniem jest rozpoznać Jego głos.
Owce znają głos swojego pasterza. My też powinniśmy go

znać, ale wygląda to bardzo
różnie w naszym życiu. On
przemawia do nas na wiele
sposobów. Naszym zadaniem
jest je odczytać. Jeden z nich
przybrał jednak bardzo konkretny kształt i każdy z nas
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może Go w nim usłyszeć. Im
częściej będziemy żywić się Pismem Świętym, Jego słowem,
tym lepiej poznamy Tego,
który w nim do nas przemawia.
Daniel Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

10.W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 10.00 spotkanie dla rodziców i dla
kandydatów do sakramentu bierzmowania,
a po mszy świętej o godz. 12.00 dla rodziców i dla dzieci przed pierwszą komunią
świętą.
11.Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Krzysztof Waldemar Wykowski i Małgorzata Wykowska z parafii Starzyno.
III-cia: Krzysztof Wasielewski z parafii Św.
Józefa z Gdyni i Magdalena Anna Bojke z parafii Starzyno.
12.W czwartek miało miejsce pierwsze nagranie telewizji Trwam z naszego przedszkola
Pod Aniołami – pełna realizacja programu
w dniu jutrzejszym – emisja we wtorek, 23
maja wieczorem.
13.W piątek wyjątkowo msza święta wieczorna o godz. 17.00.
14.Na prośbę ks. Arcybiskupa Metropolity Sławoja Leszka Głódzia parafia nasza objęła
opiekę patronacką na najbliższe pół roku
nad jedną z rodzin chrześcijańskich z Syrii
za pośrednictwem Caritas Polska.
15.Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
paniom Irenie Drzeżdżon, Katarzynie Szeiba i Katarzynie Zielke, a na sobotę o sprzątanie kościoła prosimy państwa Zych i Maciejewskich ze Starzyna.

1. Dzisiaj w Kościele rozpoczyna się Tydzień
Modlitw o Powołania.
2. Dzisiaj o godz. 12.00 w Gdańsku Św. Wojciechu odpust Archidiecezjalny ku czci Patrona
z udziałem delegacji z naszej parafii.
3. W sobotę 17 czerwca wyjazd ministrantów
i lektorów na kręgielnię do Gniewina – zapisy w biurze parafialnym.
4. Rozpoczął się miesiąc maj – zachęcamy do
modlitwy ku czci Matki Boskiej. Nabożeństwa Maryjne w kościele w Starzynie o godz.
17.45, w Werblini i w Starzyńskim Dworze
przed mszami świętymi. Zachęcamy także
do modlitwy w naszych domach, przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.
5. W sobotę pierwsze w tym roku czuwanie fatimskie, ofiarowane w intencji mieszkańców Werblini. O godz. 17.30 różaniec fatimski, następnie msza święta i procesja wokół
kościoła ze świecami.
6. Z racji uroczystości ku czci Św. Stanisława
Biskupa w poniedziałek msza święta w intencji Patrona w Połchówku o godz. 19.00.
7. W dzisiejszą niedzielę na mszę świętą o
godz. 12.00 zapraszamy osoby odmawiające brewiarz.
8. Spotkania różańcowe dzisiaj w Połchówku i
w Starzyńskim Dworze, a w przyszłą niedzielę w Kłaninie, Starzynie i w Werblini.
Powstaje Róża Różańcowa w Sulicicach –
serdecznie zachęcamy także mieszkańców
Radoszewa i Parszkowa do stworzenia
wspólnej Róży Różańcowej.
9. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Nie- Poniedziałek, 8 maja 2017 r. – Uroczystość
św. Stanisława, biskupa i męczendzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
nika, Głównego Patrona Polski
Archanioła”. Dzisiaj na mszach świętych o
godz. 8.30 w Werblini i 12.00 w Starzynie 06:30 + Alfred Pliński (8 gr.)
07:00 + Stanisław Dettlaff
rozstrzygnięcie konkursu dziecięcego.

∎ Intencje mszalne
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18:00 + Adrian Ruszkowski (7 r. śm.)
Wtorek, 9 maja 2017 r.
07:00 + Alfred Pliński (9 gr.)
18:00 + Rodzice Stanisława i Stefan Kromliccy, brat Paweł
Środa, 10 maja 2017 r.
07:00 + Alfred Pliński (10 gr.)17:00 Nowenna Werblinia:
+ Rodzice Jeka i Zinkel; + Marta Kunc (r. śm.); + Antonina
i Antoni Dorsz; + Józef Rambiert (100 ur.) i Inocenta
Rambiert (90 ur.); + Szwagier Franciszek, Leon i Józef
Mielewczyk; + Dusze w czyśćcu cierpiące; + Mąż Jerzy
(dn. ur.), brat Brunon.
18:00 Nowenna Starzyno:
Do MB dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w
1. rocznicę ślubu p. Barbary i Sebastiana Oszczyk; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Sala, Ceynowa
i Dettlaff, o łaskę nieba dla zmarłych; Dziękczynna z
prośbą o zdrowie i opiekę MB dla Romeny i Antoniego; +
Ks. Czermiński; + Leonia i Józef Obercich, dziadkowie z
obojga stron; + Zbigniew Szewczyk (m-c po śmieci); +
Rodzice Hubert i Zofia Radtke, bracia Mieczysław i Tadeusz; + Aniela i Brunon, Jan Hirth; + Syn Łukasz Licau; +
Rodzice Klara i Agnieszka, Józef Drzeżdżon; + Klara
Karsznia (r. śm.), siostra Maria; + Teściowie Jadwiga i
Bronisław Miotk; + Antonina i Stanisław Dudek, Jan Dudek; + Bronisław Błażk; + Mąż Józef Darga (32 r. śm.); +
Zygmunt i Jadwiga Maj, Andrzej Ustarbowski; + Stefan
Dominik (dn. ur.); + Rodzice Marta i Józef Semerling.
Czwartek, 11 maja 2017 r.
07:00 + Alfred Pliński (11 gr.)
18:00 + Zofia, rodzice, teściowie, dziadkowie, rodzice chrzestni
z obojga stron, siostra Renata
Piątek, 12 maja 2017 r.
07:00 + Alfred Pliński (12 gr.)
17:00 Starzyno: + Elżbieta (r. śm.) i Jan Kohs

W najbliższym czasie
20 maja

∎ 25-lecie kapłaństwa
Ks. Proboszcza Jana Plottke
Już niebawem w naszej parafii
wielka uroczystość, bowiem
wspólnie z ks. Janem, będziemy świętować Jego jubileusz 25 lat w kapłaństwie.

Papieska intencja
na maj
Ewangelizacyjna: za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju na wzór Jezusa miłosiernego.

Myśl tygodnia
„Wielkość człowieka polega
na jego postanowieniu, żeby
być silniejszym niż warunki
czasu i życia”
Albert Camus ∎
Redakcja:

Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz artykuły do publikacji prosimy kierować na adres
mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Pozyskane ofiary przekazywane
są na fundusz ministrancki naszej parafii.

Sobota, 13 maja 2017 r. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
06:30 + Alfred Pliński (13 gr.)
07:00 + Mąż Rafał Sluzewski
18:00 + Józef Surowiec (dn. ur.)
Niedziela, 14 maja 2017 r. – V Niedziela Wielkanocna
07:00 + Rodzice Zygmunt i Anna Jankowscy, ojciec Franciszek Kreft, brat Rafał, ciocia Prakseda
08:30 + Joanna i Jan Fleming
10:00 + Rodzice Teodora i Jan Licau
12:00 + Rodzice Anna i Stefan Lieske
18:00 + Alfred Pliński (14 gr.)

