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Z życia Kościoła

∎ Uroczystość
Trójcy Świętej

D

zisiaj Kościół obchodzi
uroczystość
Trójcy
Przenajświętszej.
W imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego... Tym wezwaniem
rozpoczynamy i kończyny naszą modlitwę osobistą, tymi
słowami rozpoczynamy i kończymy Mszę Świętą, najpiękniejszą modlitwę. Trójca
Święta jest dla nas równie
wielką tajemnicą jak przeistoczenie podczas Eucharystii.
Ojciec, Syn, Duch Święty; jeden
Bóg w trzech osobach.
Wiara w jednego Boga w
trzech Osobach jest jednym z
najbardziej specyficznych elementów
chrześcijaństwa.
Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia.
Istnienie Trójcy Świętej jest
dogmatem naszej wiary.
DP ∎

∎ Boże Ciało

W

najbliższy czwartek
Święto Bożego Ciała, a
dokładnie
Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskiej.
W tym dniu Wierni tradycyjnie przejdą w uroczystych
procesjach ulicami swoich
miejscowości. Na pewno uroczystości nie będą mogły się
obejść bez dzieci, które na

czele procesji sypią kwiatki.
To właśnie po dywanie ułożonym z kolorowych płatków idą
wierni, a w centralnym miejscu kapłan niosący Najświętszy Sakrament. Procesji towarzyszą śpiewy i modlitwa.
Święto Bożego Ciała jest ruchome, zawsze jednak przypada 60 dni po Wielkanocy, a
więc 10 dni po Zesłaniu Ducha
Świętego. Zawsze także w
czwartek, podobnie jak Ostatnia Wieczerza.
Wspominamy wtedy, podobnie jak w Wielki Czwartek,
ustanowienie przez Chrystusa
Eucharystii, podczas Ostatniej
Wieczerzy. Ale wtedy, w Wielkim Tygodniu, ta pamiątka ma
charakter pasyjny, ze względu
na towarzyszącą perspektywę
zdrady oraz męki i śmierci Jezusa. Świętowanie Bożego
Ciała ma za to charakter o
wiele radośniejszy.
Istotą tego święta jest
uwielbienie Boga, który z miłości do człowieka najpierw
stał się sam człowiekiem, a
później chcąc pozostać z nami
najbliżej, jak się da, oddał się
człowiekowi, jako najprostszy
pokarm - chleb i wino. Mówi
się, że chleb symbolizuje naszą
codzienność, a wino świętowanie i radość. Wyprowadzamy Chrystusa na zewnątrz,
ponieważ chcemy się Nim po-

chwalić, pokazać innym nasz
najcenniejszy skarb, ale również po to, by świat, który żyje
bez Boga, pobłogosławić.
Podczas procesji wierni zatrzymują się zawsze przed
czterema ołtarzami. Liczba ta
związana jest z czterema
ewangelistami. Każdy z nich,
na swój sposób, mówi o tajemnicy Eucharystii. Dlatego patrzymy na naszego Pana, ukrytego w kawałku chleba oczami
poszczególnych
ewangelistów, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
Procesja Bożego Ciała nie
mogłaby się odbyć bez sypania
kwiatów. To najczęściej przywilej dzieci, głównie dziewczynek. Przeważnie na czele
procesji idą dzieci pierwszokomunijne.
Dziewczynki,
które dopiero co, po raz pierwszy, przyjęły Komunię Świętą
są najmłodszymi chrześcijankami, które odkryły tajemnicę
Eucharystii. Biel jest zawsze
symbolem czystości, a przecież przed Bogiem można stanąć i otworzyć swe serce na
Jego łaskę, tylko wtedy gdy jesteśmy czyści. Biel jest też
symbolem gotowości do obcowania z Bogiem.
W Polsce jako pierwszy
wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W Kościele katolic-
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kim w Polsce pod koniec XIV
w. Uroczystość Bożego Ciała
było obchodzone już we
wszystkich diecezjach. Było
ono zawsze zaliczane do głównych świąt. Od końca XV w.
przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
oprac. Małgorzata Meter ∎

Z życia parafii

∎ Pielgrzymka
na odpust Trójcy
Świętej w Wejherowie

P

iesza pielgrzymka z naszej parafii wyruszyła
wczoraj na szlak, po mszy
świętej o godz. 7.00.
Warto w tym czasie przypomnieć trochę z jej historii. Pielgrzymki z parafii Starzyno od
niepamiętnych czasów udawały się m.in. do Wejherowa.
Starsi mieszkańcy naszej parafii pamiętają, iż pielgrzymka
wyruszała kiedyś z Kaplicy w
Werblini. Stary feretron (który
obecnie znajduje się w kościele parafialnym po prawej
stronie głównego ołtarza) z
wizerunkami Matki Bożej Bolesnej oraz Św. Rocha dzień
przed pielgrzymką był transportowany ze starzyńskiego
kościoła do kaplicy.
Na pątniczy szlak pielgrzymi wyruszali w sobotę już
ok. 2 w nocy, żeby nie zakłócać
ruchu ulicznego. Początkowo
pielgrzymom towarzyszył wóz
konny, który z biegiem lat zastąpił ciągnik z przyczepą.
Trasa pielgrzymki wiodła po-

czątkowo drogą w stronę Starzyna i następnie skręcała
koło drewnianego krzyża Cyskowskich w stronę lasu.
Pierwszy przystanek znajdował się – tak jak obecnie – w
kościele w Mechowej. Czasem
trzeba było budzić tamtejszego księdza, żeby otworzył
kościół. W Mechowej łączono
się z pielgrzymkami ze
Strzelna i Łebcza. Następnie –
przy akompaniamencie orkiestry ze Strzelna – wędrówka
wiodła przez las i w tzw. Dalecznicy pielgrzymi oczekiwali
na wiernych w okolic Pucka i
Władysławowa. Po uroczystym wejściu do Wejherowa
był czas na odpoczynek i następnie od godz. 14 nawiedzało się Kalwarię, by tam oddać się chwili modlitwy w
mniejszych grupach. Pielgrzymi nocowali u znajomych,
krewnych lub w kościele. W
niedzielę po uroczystej sumie
w kaplicy Trzech Krzyży ok.
godz. 14 następował wymarsz
w drogę powrotną.
We wspomnieniach uczestników – pomimo niedogodności w postaci dziurawych polnych dróg, komarów czy noclegów – atmosfera pielgrzymek zawsze była niesamowita. Zauważyć można, że
stary i ciężki feretron był noszony do sanktuarium w Wejherowie przez całą drogę, zaś
potrzeba było do tego – oprócz
dziewcząt obraźnic - aż ośmiu
mężczyzn, którzy zmieniali się
w trakcie drogi. Osobami niosącymi feretron były m.in.: Halina Koss, Mija Koss, Anna
Koss, Józefina Krzyzon, Hanna
Darga czy Bronisława Tar-

nowska. Krzyż pielgrzymkowy
przez wiele lat na swoich barkach nosił Adam Milewczyk.
Z pielgrzymkami wiąże się
także zwyczaj pokłonu feretronów. Jest to tradycja kultywowana od wielu wieków
przez pielgrzymujących m.in.
do Kalwarii Wejherowskiej.
Pierwsze pokłony rozpoczynają się przed wymarszem z
macierzystego kościoła. Kolejne odbywają się przy napotkanych krzyżach, kapliczkach
i kościołach. Ruchy wykonywane przez obraźnice nie są
przypadkowe. Obrazem wykonuje się ukłon w przód, w tył,
na prawo i lewo. Jest to znak
św. Krzyża lub Trójcy Świętej.
Potem wykonuje się koło i
ukłon w przód, co symbolizuje
doskonałość jednego Boga w
trzech osobach, a ukłon w
przód pozdrowieniem.
Chciejmy objąć modlitwą
pielgrzymów z naszej parafii,
którzy podejmują trud pielgrzymowania do Wejherowskiej Pani.
GL ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Zbawcza miłość Boga

I czytanie: Wj 34, 4b-6. 8-9
II czytanie: 2 Kor 13, 11-13
Ewangelia: J 3, 16-18
Słowa Ewangelii
ezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie
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posłał swego Syna na świat po
to, aby świat potępił, ale po to,
by świat został przez Niego
zbawiony. Kto wierzy w Niego,
nie podlega potępieniu; a kto
nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię
Jednorodzonego Syna Bożego».
Rozważanie
óg stworzył człowieka i
bezgranicznie go umiłował. Nie zmieniło tego niepo-

B

słuszeństwo, które od pierwszego grzechu wciąż przybierało na sile. On niestrudzenie
posyłał proroków z wezwaniem do nawrócenia, aż w
końcu rzekł: Poślę Syna Mojego umiłowanego. Może Go
uszanują? (Łk20,13). Jednak
ten najwyższy dowód Bożej
miłości również został odrzucony, gdyż ludzie bardziej
umiłowali ciemność aniżeli
światło, bo złe były ich
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uczynki. Bóg nie ma już nikogo
„większego”, aby mógł ponownie posłać go na świat. Dlatego
ten, kto gardzi Bożą miłością,
sam siebie potępia. Odrzucając
największy dowód miłości
Ojca, odrzucamy prawdę,
światłość i życie, a wybieramy
kłamstwo, ciemność i śmierć.
Uwierzmy i radujmy się życiem.
ks. M. Szmajdziński
„Ewangelia 2016” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj około godz. 17.30 powróci pielgrzymka z Kalwarii Wejherowskiej.
2. Nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ o
godz. 17.45, przed wieczorną mszą świętą.
3. Dzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie,
Starzynie i w Werblini – o godz. 11.00 suma
odpustowa ku czci Św. Antoniego w Karwii.
4. W przyszłą niedzielę gościć będziemy kleryków z Gdańskiego Seminarium Gdańskiego
– kolekta z przyszłej niedzieli na rzecz seminarium.
5. We wtorek kolejne czuwanie fatimskie ofiarowane w intencji mieszkańców Parszkowa
i Radoszewa. O godz. 17.30 różaniec fatimski, następnie msza święta i procesja wokół
kościoła z figurą Matki Boskiej – prosimy o
przyniesienie ze sobą świec.
6. We czwartek uroczystość Bożego Ciała –
msze święte o godz. 7.00, 8.15 z procesją w
Werblini, 10.00 z procesją w Starzynie i o
godz. 18.00. Od poniedziałku do środy w
Starzynie próba sypania kwiatów i przejścia
procesji dla dzieci i młodzieży o godz. 17.00.
Prosimy o udekorowanie w dniu Bożego
Ciała naszych ulic i domów, szczególnie na
trasie procesji na znak miłości dla Jezusa
Eucharystycznego. Tegoroczna trasa procesji Bożego Ciała w Starzynie przebiegać będzie ulicami: Długą (I ołtarz), Polną (II ołtarz), Żarnowiecką (III ołtarz przy Straży

Pożarnej, IV ołtarz przy Starzyniance). Od
piątku rozpoczyna się Oktawa uroczystości
Bożego Ciała – msze święte z procesją w
Starzynie o godz. 18.00, a w Werblini o
godz. 17.00. W niedzielę odpowiednio po
sumie o godz. 10.00 w Starzynie i po mszy o
8.30 w Werblini.
7. Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Mateusz Augustyn Darul z parafii Starzyno i Patrycja Bogumiła Januchta z parafii
Chłapowo.
I-sza: Cezary Zielke z parafii Starzyno i Barbara Burchacka z parafii pw. św. Jana Bosko
z Lubina
8. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
Archanioła”.
9. Dzisiaj o godz. 15.00 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.
10.Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
młodzieży bierzmowanej, a na sobotę rano
o sprzątanie kościoła prosimy młodzież
bierzmowaną.
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∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 12 czerwca 2017 r.
07:00 + Teściowa Otylia Muza
18:00 + Helena, Marta i Ignacy Lesnau
Wtorek, 13 czerwca 2017 r. – Wspomnienie
św. Antoniego z Padwy
07:00 + Mąż Bronisław Kasina
18:00 + Agatka (dn. ur.), Patryk i Andzelika
Środa, 14 czerwca 2017 r. – Wspomnienie
bł. Michała Kozala
07:00 + Rodzice Klara i Józef Dettlaff, brat Jerzy
17:00 Nowenna Werblinia: W pewnej intencji; + Mąż Jerzy (r.
śm.); + Józef Goyke (dn. ur.); + Dziadków i babcie, Łucja i Franciszek Dzierżyńscy; + Rodzice Irena i Józef
Budzisz.
18:00 Nowenna Starzyno: + Teresa, Maria i Augustyn Karsznia; + Gracjan Zielke – od pracowników firmy Jantar;
+ Antoni Miotke (dn. ur.); + Antoni (25 r. śm.) i Tekla
Poglettke, brat Roman; + Anna i Stefan Weber, Augustyn Gerszewski; + Beata Szeiba, Mariola Pupp, rodzice Szeiba i Kirszling; + Helena i Brunon Grabowscy,
Zygmunt Trepczyk.
Czwartek, 15 czerwca 2017 r. – Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
07:00 + Antoni Dettlaff (r. śm.)
08:15 Werblinia: + Ojciec Józef Goyke (dn. ur.)
10:00 O zdrowie i Boże bł. dla rodziny w 20. rocznicę ślubu
18:00 + Bronisław Błażk (r. śm.)
Piątek, 16 czerwca 2017 r.
07:00 + Jan i Franciszka Miłosz
17:00 Werblinia: + Antoni Mielewczyk
18:00 Do Św. Antoniego o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mieszkańców Parszkowa
Sobota, 17 czerwca 2017 r. – Wspomnienie
św. Brata Alberta Chmielowskiego
07:00 Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
17:00 Werblinia: W intencji parafian
18:00 + Rodzice Paweł i Jadwiga Ceynowa, Józef, Paweł
i Zygmunt
Niedziela, 18 czerwca 2017 r. – XI Niedziela Zwykła
07:00 + Rodzice Zofia i Stefan Steinke, Bronisława i Józef
Wegner
08:30 + Jan i Rozalia Warras, siostry Irena, Teresa i Hildegarda, szwagrowie
10:00 + Ojciec Franciszek Drzeżdżon (dn. ur.), brat Jan
12:00 + Mąż Jan Zielke, syn Andrzej, córka Sylwia
18:00 + Rodzice Magdalena i Jan Kromliccy

Sto lat!
10 czerwca

∎ Wczoraj ks. Proboszcz
Jan obchodził swoje urodziny.
Życzymy Księdzu wiele błogosławieństwa Bożego, opieki Matki
Przenajświętszej i niesłabnącego
żaru ducha. Szczęść Boże!

Kościół Pomorza

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
„Aby otrzymywać z dwóch rąk od
Opatrzności, trzeba dawać na
cztery ręce ubogim”
Św. Alojzy Guanella ∎

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.

