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Z życia Kościoła

∎ Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia

W

niebowstąpienie Jezusa zamyka czas Jego
obecności w ludzkim ciele
na ziemi. Nie śmierć jest
odejściem Jezusa z tego
świata, ale właśnie wniebowstąpienie. Tak cicho i
ubogo jak przyszedł na ten
świat, tak też, niemal niepostrzeżenie, z niego odchodzi.
Uroczystość Wniebowstąpienia pierwotny Kościół łączył z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego na Apostołów.
Historia liturgii zna tę uroczystość dopiero od IV w. O tym
święcie pisze Æteria w swoim
pamiętniku z podróży do
Ziemi Świętej w latach 381384. Potwierdza je św. Augustyn (+ 430), gdy pisze: "Dzień
dzisiejszy świętują na całym
świecie". Św. Leon I Wielki (+
461) poświęca tej tajemnicy
dwa kazania.
Dni następujące po Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na przyjęcie
Ducha Świętego.
Wniebowstąpienie
jest
dniem królewskiej intronizacji
Chrystusa, tryumfem, jaki
przygotowuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. Stąd wiele ra-

dości w tekstach liturgicznych.
Jest ono też poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa:
"Ten Jezus, wzięty od was do
nieba, przyjdzie tak samo, jak
widzieliście Go wstępującego
do nieba" (Dz 1, 11). Chrystus
powróci dla ostatecznego tryumfu dobra: powróci, by oddać swemu Ojcu wszystko, by
zgromadzić
wszystkich i
wszystko w Kościele. Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym i uroczystym wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale
również zadatkiem i gwarancją wywyższenia, wyniesienia
do chwały natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja chrześcijańska zostają dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem
jesteśmy zaproszeni nie tylko
do tego, by rozważać własną
małość, słabość i ubóstwo, ale
także ową przemianę wspanialszą aniżeli samo dzieło
stworzenia, "przemianę", której Chrystus w nas dokonuje
wówczas, kiedy jesteśmy z
Nim zjednoczeni dzięki łasce i
sakramentom.
Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam,
ale wziął ze sobą wszystkie
dusze świętych z otchłani. W
czasie rozłąki z ciałem przed
swoim zmartwychwstaniem
odwiedził je w otchłani i zapowiedział im rychłe wybawię-

nie. Dzisiaj spełnia obietnicę i
triumfalnie wprowadza je do
nieba. Ten dzień jest więc ważnym wydarzeniem dla całego
rodzaju ludzkiego. Miejsce
zbuntowanych aniołów zajmują w niebie dusze ludzkie,
aby na końcu świata mogły
wejść także do chwały ich
uwielbione ciała.
Na świętowane dziś wydarzenie używamy określenia
"wniebowstąpienie",
gdyż
Chrystus własną mocą wstąpił
na niebiosa. Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas
wszystkich, Chrystus zabierze
do nieba. Stąd mówimy o
"wniebowzięciu".
brewiarz.pl ∎

Z życia parafii

∎ Dwa ważne dni

W

minionym tygodniu
przeżywaliśmy w naszej parafii dwie uroczystości. W środę – ks. Abp Sławoj
Leszek Głódź udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania, a w sobotę – do
pierwszej komunii świętej
przystąpiły dzieci.
W tym roku sakrament
bierzmowania przyjęły 44
osoby.
Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony
przez biskupa olejem krzyżma
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na
znak
pieczęci
duchowej, znamienia Ducha
Świętego, które otrzymuje
jako dojrzały wyznawca Chrystusa. Darem sakramentu
bierzmowania
jest
Duch
Święty, który daje moc i radość
bycia świadkiem Chrystusa w
ludzkiej społeczności, a także
różnorakie dary, które umożliwiają odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty i aktywne
uczestnictwo w życiu Kościoła.
Do pierwszej komunii świętej w tym roku przystąpiło 36
dzieci.
Pierwsza komunia święta
jest uznawana za najważniejszy spośród wszystkich sakramentów, jakie możemy przyjąć jako chrześcijanie. Słowo
komunia pochodzi od łacińskiego communio - wspólnota,
określenie eucharystia natomiast od greckiego eucharystia - dziękczynienie.
Prawdziwy duchowy wymiar tego sakramentu wiążę
się z wielką odpowiedzialnością, bowiem od tego momentu każdy z nas staje się w
pełni
odpowiedzialny
za
wszystkie swoje uczynki. Na
drodze do komunii stoi konfesjonał, przy którym człowiek
musi szczerze wyznać wszystkie swoje grzechy. Bowiem dopiero „oczyszczanie” daje
możliwość pełnego obcowania
z Bogiem.
Przez cały najbliższy tydzień dzieci uczęszczają w białym tygodniu na wieczorną
msze świętą.
oprac. DP ∎

Z życia Archidiecezji

∎ Akcja Puckiego
Hospicjum „Daj
Włos”

Z

a dwa tygodnie, 10
czerwca w Pucku odbędzie się akcja pt. „Daj Włos”.
Obecnie w Polsce peruki z
naturalnych włosów są tylko
częściowo refundowane przez
NFZ, a dopłata do nich jest wyjątkowo wysoka. W odpowiedzi na tą sytuację ruszyła akcja
Puckiego Hospicjum i Fundacji
Rak`n`Roll „Daj Włos!”. Każdy,
kto chce obciąć włosy, może to
zrobić w dobrym celu – na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii. Zaproszone do
współpracy zostały zakłady
fryzjerskie, które ścinają
włosy w odpowiedni sposób, a
następnie przekażą je nam, my
do Rak`n`Roll, a Rak`n`Roll da-

lej do perukarni Rokoko, która
robi doskonałe, wygodne i
piękne peruki. Te są przekazywane za darmo kobietom,
które walczą z rakiem. Dzięki
temu mogą wyglądać znacznie
lepiej i mają więcej siły w drodze do zdrowia.
W akcji może wziąć udział
każdy: mały, duży, on i ona –
każdy, kto ma min. 25 cm włosów do ścięcia i zmieniając
swój wygląd chce zrobić coś
dobrego dla innych.
Szczegóły na stronie hospicjum:
www.hospitium.org ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Być dla innych

I czytanie: Dz 1, 1-11
II czytanie: Ef 1, 17-23
Ewangelia: Mt 28, 16-20
Słowa Ewangelii
edenastu uczniów udało się
do Galilei, na górę, tam gdzie

J

Głos Michała Archanioła

Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy
Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami

przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata».
Rozważanie
czniowie zostali przez Jezusa posłani, aby szli i głosząc Ewangelię pozyskiwali
kolejnych uczniów. To polecenie rozciąga się także na każdego z nas. Jeśli doświadczyliśmy w naszym życiu miłości
Chrystusa, to nie powinniśmy
jej zatrzymywać wyłącznie dla
siebie. Jesteśmy zaproszeni,

U
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aby się nią dzielić. Bóg, widząc
naszą otwartość wobec innych, będzie nam udzielał
wielu duchowych darów, tzw.
charyzmatów. Zawsze jednak
mają one służyć budowaniu
wspólnoty Kościoła. Każda postawa egoistyczna stoi w
sprzeczności z Ewangelią. Miłość Boga i bliźniego jest zaproszeniem do wyjścia.
ks. M. Krawiec SSP
„Ewangelia 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy
włączyli się w przygotowanie uroczystości
bierzmowania – w biurze parafialnym do
odbioru pamiątki z sakramentu.
2. W przyszłą niedzielę mszę świętą o godz.
10.00 odprawi ks. Grzegorz Kościelniak –
neoprezbiter z parafii z Krokowej, udzieli
błogosławieństwa i rozda pamiątkowe obrazki.
3. Wczoraj miała miejsce uroczystość pierwszej komunii świętej. Dzieci uczestniczą w
białym tygodniu w czasie mszy świętej o
godz. 18.00. We wtorek o godz. 7.45 wyjazd
na pielgrzymkę pokomunijną – we wtorek z
racji pielgrzymki msza święta wieczorna
wyjątkowo o godz. 17.00.
4. Dzisiaj w czasie mszy świętej o godz. 12.00
rocznica pierwszej komunii świętej z ubiegłego roku.
5. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 12.00 spotkanie dla młodzieży klas I
gimnazjalnych, które będą przygotowywać
się do sakramentu bierzmowania.
6. W przyszłą niedzielę na mszę świętą o godz.
12.00 zapraszamy osoby odmawiające brewiarz; spotkania różańcowe w Połchówku i
w Starzyńskim Dworze.
7. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne – Godzina Święta w czwartek od
godz. 17.30 do 18.00 – odwiedziny chorych
z sakramentami świętymi w Werblini, Sta-

rzyńskim Dworze, Radoszewie i Parszkowie; pierwszy piątek – odwiedziny chorych
z sakramentami świętymi w Starzynie, Kłaninie, Połchówku i Sulicicach, o godz. 15.30
spowiedź święta w Werblini, o godz. 17.00
spowiedź w Starzynie.
8. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
Archanioła”.
9. Zapowiedzi przedślubne:
III-cia: Michał Antoni Kass i Karolina Maria
Budzisz z parafii Starzyno.
10.Pielgrzymka na Kalwarię Wejherowską na
uroczystości Trójcy Przenajświętszej będzie miała miejsce w dniach 10-11 czerwca.
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 młodzieży bierzmowanej i rodzicom dzieci komunijnych, a na sobotę rano o
sprzątanie kościoła prosimy rodziców
dzieci pierwszokomunijnych.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 29 maja 2017 r. – Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
07:00 + Alfred Pliński (29 gr.)
18:00 + Franciszek (1 r. śm.), Gertruda, Franciszek i Joachim Płomień
Wtorek, 30 maja 2017 r.
07:00 + Alfred Pliński (30 gr.)
17:00 Starzyno: + Matka Irena Maciejewska
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Środa, 31 maja 2017 r.
– Święto Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
07:00 + Wiktoria Gorczyńska
17:00 Nowenna Werblinia: Do Matki Boskiej z prośbą o zdrowie dla członkiń III Róży Żywego Różańca z Werblini;
W pewnej intencji; + Maria i Adam Mielewczyk (r. śm.);
+ Janina Dominik (r. śm.).
18:00 Nowenna Starzyno: + Rodzice Elżbieta i Bernard Bobkowscy, dziadkowie z obojga stron; + Elżbieta Muttke;
+ Córka Magdalena Ciesielska; + Bracia i bratowe, z rodziny Buja i Adrian; + Jan Pipka – od pracowników firmy
Jantar; + Kamila, Stanisław i Adam Zdebscy, dziadkowie
z obojga stron; + Brygida i Franciszek Rutha, Brunon i Andrzej Karsznia; + Helena i Brunon Grabowscy; + Rodzice
Anna i Józef Stromscy, Anna i Brunon Gierszewscy, siostra Zofia.
Czwartek, 1 czerwca 2017 r.
– Dzień Dziecka, Wspomnienie św. Justyna
07:00 + Rodzice chrzestni Aniela i Stefan.
18:00 + Ojciec Stanisław Groenwald (r. śm), dziadkowie z obojga stron, Aniela i Leon Muza
Piątek, 2 czerwca 2017 r.
– Wspomnienie św. Męczenników Marcelina i Piotra
07:00 + Stefania Labudda, Józef i Joachim
16:00 Werblinia: + Anna i Jan Krzyżon
18:00 + Babcia Eryka Płoske, dziadkowie Stefan, Leon i Wacław
Sobota, 3 czerwca 2017 r.
– Wspomnienie św. Męczenników Karola Lwangi
i Towarzyszy
07:00 + Ks. Jan Sieg
16:00 Msza ślubna: Bartłomiej Semmerling i Izabela Byczk
18:00 + Matka chrzestna Gertruda Ferra
Niedziela, 4 czerwca 2017 r.
– Niedziela Zesłania Ducha Świętego
07:00 + Jan, Franciszek Adrian, Franciszek, Elżbieta, Jan, Anna,
Gerard, Alfons i Apolonia Pulczyńscy
08:30 + Jan Rathenow (r. śm.)
10:00 + Rodzice Helena i Józef Mudlaff
12:00 + Jadwiga i Franciszek Lider, Anna, Paweł i Ginter Zinkel
15:00 Starzyński Dwór: Jubileusz 55-lecia ślubu p. Teresy
i Stefana Hintzke
18:00 + Brunon i Eryka Hallmann, bracia Leon i Bernard, siostry Ewa i Magdalena, teściowie i rodzice

W najbliższym czasie
10-11 czerwca

∎ Odpust Trójcy Przenajświętszej w Wejherowie
Jak co roku zachęcamy
wszystkich
parafian
do
udziału w pielgrzymce na Kalwarię Wejherowską na Odpust Trójcy Przenajświętszej.

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

Myśl tygodnia
„Jezus jest Mistrzem rzeczy
niemożliwych”
Charles de Foucauld ∎
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