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Z życia Kościoła

∎ Chrystus
Królem!

D

zisiaj w Kościele Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata. Kończy
się rok liturgiczny.
Uroczystość Chrystusa Króla
do liturgii wprowadził papież
Pius XI encykliką Quas Primas z
11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym
nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa
oraz akt poświęcenia rodzaju
ludzkiego Najświętszemu Sercu.
Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa
przeniosła jej termin na ostatnią
niedzielę roku liturgicznego.
Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:
„Od dawna już powszechnie
nazywano Chrystusa Królem w
przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego
stopnia dostojeństwa, przez
które wyprzedza wszystkie
stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w
umysłach ludzkich, nie tyle dla
głębi umysłu i rozległości Swej
wiedzy, ile że on sam jest
prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też,
iż Chrystus króluje w woli ludz-

kiej, ponieważ w Nim nie tylko
nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli
boskiej, lecz także dlatego, że
Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną
wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie
uznajemy Chrystusa jako Króla
serc dla Jego "przewyższającej
naukę miłości" i dla łagodności i
łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego
stopnia
ukochanym
przez
wszystkie narody, jak Jezus
Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy
w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i
władzę króla należy przyznać
Chrystusowi jako Człowiekowi,
albowiem tylko o Chrystusie jako
Człowieku można powiedzieć, iż
otrzymał od Ojca "władzę i cześć,
i królestwo"; Chrystus bowiem,
jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma
wspólne z Ojcem, a więc także
najwyższe i nieograniczone
władztwo nad wszystkim stworzeniem”.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem
całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę.

Bóg nie tylko stworzył świat, ale
ciągle go stwarza i nim włada.
Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono
wszystkich narodów, wszystkich
miejsc i wszystkich czasów. Ono
już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z
nadzieją: Przyjdź królestwo
Twoje!
brewiarz.pl ∎

Z życia Archidiecezji

∎ 70 lat wspólnoty w Krokowej

D

zisiejsza niedziela jest
dniem odpustu w sąsiedniej parafii Krokowa.
W tym roku wyjątkowo uroczystość odpustowa ku czci Św.
Katarzyny Aleksandryjskiej łączy się z jubileuszem 70-lecia
krokowskiej wspólnoty parafialnej. Mszy Świętej odpustowo –
jubileuszowej
przewodniczyć
będzie Ksiądz Biskup Zbigniew
Zieliński.
Z pewnością niektórzy mogą
być zdziwieni, że parafia w Krokowej obchodzi dopiero swe 70lecie. Związane jest to z faktem, iż dopiero 15.10.1947 r. w
Krokowej utworzono samodzielną parafię, do której należały następujące wioski: Krokowa, Goszczyno, Łętowice,
Szary Dwór, Zielona, Parszczyce,
Karwieńskie Błota, Sławoszyno,
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Minkowice, Lisewo, Karlikowo,
Świecino, Myśliwka, Glinki, Jeldzino i Sławoszynko.
Niemniej jednak historia parafii sięga końca XIII w. Wówczas
01.06.1300 r. biskup włocławski
– Bartłomiej Parniewski zalecił
wybudować kościół w Krokowej.
Dzieła tego podjął się Jan Piotr
Krockowski, zaś kościołowi nadano tytuł Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Do powstałej wówczas parafii należały: Krokowa,
Goszczyno, Jeldzino, Glinki,
Warszkowo, Parszczyce, Minkowice, Sławoszyno i Sulicice. Następnie w 1498 r. hrabia Wawrzyniec Krockowski zbudował
nowy, kamienny kościół na miejsce dotychczasowego. W 1572 r.
kościół w Krokowej zamieniono
na zbór protestancki, ponieważ
ówczesny właściciel dóbr krokowskich Reinhold von Krockow
przeszedł na luteranizm. W okresie od 09.06.1833 r. do
12.05.1850 r. trwała budowa
obecnego kościoła, któremu nadano wezwanie Św. Krzyża. Dopiero po zakończeniu działań
wojennych i opuszczeniu Krokowej przez protestantów rozpoczęto starania o zwrócenie kościoła w ręce katolików. W dniu
04.06.1946 r. kościół otrzymuje
swój dawny tytuł – Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Żywot
Św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej
Według znanych świadectw
św. Katarzyna pochodziła z Aleksandrii (dawnej stolicy Egiptu),
była córką króla Kustosa. Z domu
wyniosła więc nie tylko bogactwo, ale przy tym także wykształcenie. Wg podań słynęła z
niesamowitej urody. O jej rękę
daremnie ubiegali się najznakomitsi obywatele miasta, ona jednak chciała zostać wierna Jezusowi i złożyła ślub dozgonnej
czystości. Niestety w cesarstwie

za panowania cesarza Dioklecjana i jego współrządców: Galeriusza Maksymiana i Konstancjusza I nastał czas krwawych prześladowań chrześcijan. Przybyły
do Aleksandrii cesarz zmuszał jej
mieszkańców do składania bożkom ofiar. Ci, którzy to czynili,
mogli liczyć na łaskawość
władcy, ci zaś, którzy odmawiali,
skazywani byli na śmierć. Wg legendy Katarzyna widząc poczynania cesarza, udała się do niego
i powiedziała: "Panie, ileż stosowniejsze dla twej godności byłoby poznać prawdziwego Boga i
Jemu złożyć hołd, a wyrzec się
tych bożków, z których nie ma
żadnego pożytku!". Dodała też
"Panie skoro twoje zdumienie i
podziw budzi ta świątynia
wzniesiona ręką człowieka, te
ozdoby, które są niczym pył na
wietrze, o ileż bardziej winieneś
podziwiać niebo i gwiazdy, i księżyc i słońce, i ziemię i stworzone
zwierzęta, i wodę i ryby, które w
niej żyją! Pomyśl o Tym, który to
wszystko sprawił, i kiedy uznasz
Jego potęgę, będziesz musiał
przyznać, że to Król nad królami!"
Cesarz próbował jeszcze nakłaniać Katarzynę, by wyparła
się wiary w Chrystusa. Obiecywał jej nawet miejsce w swoim
pałacu. Ona jednak nie ugięła się
pod naciskami cesarza, co wprawiło go w gniew. Ten kazał poddać Katarzynę okrutnym torturom, została ścięta mieczem ok.
307-312 roku. Miała wtedy 18
lat. Jej relikwie znajdują się na
Górze Synaj.
Św. Katarzyna Aleksandryjska
jest patronką m.in.: zakonu katarzynek, nauki i uniwersytetów, w
tym paryskiej Sorbony; adwokatów i notariuszy, bibliotekarzy,
drukarzy, grzeszników, kolejarzy, kołodziejów, literatów, mężatek, młodych dziewcząt, mły-

narzy, fryzjerów, mówców, piekarzy, studentów, szwaczek, i
uczonych. Kościół w parafii w
Krokowej również nosi wezwanie Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Popularne jest też powiedzenie: "Święta Katarzyna Adwent zaczyna".
W ikonografii św. Katarzyna
przedstawiana jest w koronie
królewskiej, z palmą męczeńską
w dłoni. Jej atrybutami są: anioł,
Dziecię Jezus, nakładające na jej
palec pierścień jako oblubienicy,
filozofowie, z którymi prowadziła dysputę, gałązka palmowa,
koło, na którym była łamana, korona w ręku, krzyż, księga, miecz,
piorun.
GL ∎

∎ Galilea - nowe
czasopismo

G

alilea - Pismo Święte bez
tajemnic to czasopismo,
wydawane przez Szkołę Biblijną Archidiecezji Gdańskiej,
poświęcone odkrywaniu tajemnic Pisma Świętego.
Każdy numer "Galilei" poświęcony jest osobnemu zagadnieniu
biblijnemu, które jest przedstawione z wielu różnych perspektyw. W pierwszym numerze opisane zostały święta biblijnego
Izraela. Poznając żydowskie
święta, możemy zbliżyć się do
Chrystusa, lepiej zrozumieć Jego
wrażliwość i rytm życia oraz zobaczyć, jak w Nim samym wypełniają się najważniejsze święta
narodu wybranego.
Czasopismo można nabyć po
mszach świętych przy głównych
drzwiach kościoła w cenie 7,50
zł. Zachęcamy do lektury. DP ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Niemiłosierny
I czytanie: Ez 34, 11-12. 15-17
II czytanie: 1 Kor 15, 20-26. 28
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Ewangelia: Mt 25, 31-46
Słowa Ewangelii
ezus powiedział do swoich
uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim
wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym
chwały. I zgromadzą się przed
Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich,
jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a
kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do
tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi
jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a
przyodzialiście Mnie; byłem
chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście
do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy
Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy
Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię
przybyszem i przyjęliśmy Cię,
lub nagim i przyodzialiśmy Cię?
Kiedy widzieliśmy Cię chorym
lub w więzieniu i przyszliśmy do

J

Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę,
powiadam
wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Wtedy odezwie się i do tych po
lewej stronie: „Idźcie precz ode
Mnie, przeklęci, w ogień wieczny,
przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście
Mi jeść; byłem spragniony, a nie
daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście
Mnie; byłem chory i w więzieniu,
a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie,
kiedy widzieliśmy Cię głodnym
albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym
albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę,
powiadam
wam:
Wszystko, czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych,
tego i Mnie nie uczyniliście”.
I pójdą ci na wieczną karę,
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
Rozważanie
Odejdźcie ode Mnie, przeklęci.
Pozwoliłem sobie w dzisiejszą
uroczystość Chrystusa Króla
przytoczyć akurat to zdanie z
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Ewangelii dlatego, że czasami
nam się wydaje, że słowa Jezusa
są pełne łagodności, miłosierdzia, dobroci i przez to są miękkie, dla wszystkich dostępne, a
tymczasem Jezus potrafił wypowiadać słowa twarde i ostre. Ale
trzeba się zastanowić, do kogo
wypowiada takie słowa. Czy do
tych, którzy ważą swoje życie na
tej dziwnej wadze grzechu, to
znaczy na takiej wadze, która
mówi, czy już jestem w grzechu,
czy jeszcze nie, czy do tych, którzy próbują swoje relacje z Bogiem oprzeć na łatwym rozróżnieniu: zgrzeszyłem, nie zgrzeszyłem, łaska uświęcająca, stan
grzechu śmiertelnego. Nie. Jezus
mówi odejdźcie do tych, którzy
nie są pełni miłości miłosiernej. I
to jest wielka nauka dla nas. Nie
możemy swojej relacji z Bogiem
układać na dwóch płaszczyznach. Jestem już w grzechu czy
jeszcze nie. Możesz nie być w
grzechu, możesz wypełnić całe
prawo, ale równocześnie możesz
nie wypełniać uczynków miłosierdzia i wtedy Bóg powie ci,
abyś odszedł Mu sprzed oczu.
Nie daj Boże! Kochajmy tych,
którzy są wokół nas, bądźmy miłosierni, bo jałmużna i dobroć
zmazują nasze grzechy!
o. Michał Legan OSPPE
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Kończymy dzisiaj rok kościelny uroczystością
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata za tydzień rozpoczynamy czas Adwentu.
Dzisiaj o godz. 11.00 suma odpustowa ku czci
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej.
2. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca, ks.
Jan rano odwiedzi chorych z sakramentami
świętymi, spowiedź święta w Werblini od
godz. 16.00, a w Starzynie od godz. 17.00, a w
sobotę rano ks. Sebastian również odwiedzi
chorych z sakramentami świętymi.

3. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o godz.
10.00 spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania, a po mszy świętej o
godz. 12.00 spotkanie dla dzieci przed pierwszą komunią świętą.
4. W przyszłą niedzielę tradycyjne mikołajki,
organizowane we współpracy z Zespołem
Szkół w Starzynie, organizacjami społecznymi i samorządowymi i dobroczyńcami – jak
co roku prosimy o przynoszenie na plebanię
słodyczy dla naszych najmłodszych do dnia 1
grudnia.

4 Głos Michała Archanioła
5. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała Archanioła”.
6. Przy głównym wyjściu nabyć też można pismo „Galilea”, poświęcone Ziemi Świętej w cenie 7,50zł.
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 kandydatów
do sakramentu bierzmowania, a w tym tygodniu o sprzątanie kościoła prosimy również kandydatów do sakramentu
bierzmowania – zgłoszenia w biurze parafialnym. Bóg zapłać 160 rodzinom za ofiary na rzecz dalszych prac renowacyjnych i konserwatorskich.
8. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Gertrudę
Skwiercz, lat 97 z Radoszewa i śp. Janusza Masadyni, lat 70
z Werblini.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na listopad
Intencja ewangelizacyjna: Aby
chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się
do dialogu, pokoju i wzajemnego
zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Myśl tygodnia
„Decydującym czynnikiem w
otrzymaniu miłosierdzia Bożego
jest ufność. Ufność Bogu ma być
mocna i wytrwała, bez zwątpień
i słabości.” Bł. Ks. Michał Sopoćko ∎

Poniedziałek, 27 listopada 2017 r.
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
07:00 + Siostra Maria
Gabriela Liss.
18:00 + Helena (r. śm.) i Franciszek Muza, Konrad i Jolanta Plasun,
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
Wiśniewscy
oraz artykuły do publikacji prosimy
Wtorek, 28 listopada 2017 r.
kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
07:00 W intencji parafian
Każdy numer biuletynu zamykany jest
18:00 + W pewnej intencji
w czwartek wieczorem. Archiwalne
Środa, 29 listopada 2017 r.
numery biuletynu znajdują się na stro07:00 W intencji parafian
nie internetowej parafii. Pozyskane
17:00 Nowenna Werblinia: + Augustyna i Antoni Dorsz, Maria ofiary przekazywane są na fundusz mii Marta Zielka; + Członkinie I Róży Zywego Różańca nistrancki naszej parafii.
z Werblini i kapłanów pracujących w naszej parafii
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Boskiej dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla
rodziny; + Ojciec Jan (30 r. śm.) i matka Janina Rohde; + Ojciec Feliks Okrój, babcia Maria
Golla, wujek Edmund, teść Czesław Mudlaff; + Stefan Labudda, Elżbieta i Leon Muttke;
+ Dziadkowie Jadwiga i Feliks Rutha, Łucja i Leon Miler, Teofil Jaffke, Jan Czapp; + Teresa
Karsznia; + Rodzice Bronisława i Józef Wegner, Zygmunt Wegner; + Alina i Józef Nowak
Czwartek, 30 listopada 2017 r.
Niedziela, 3 grudnia 2017 r.
– Święto św. Andrzeja, Apostoła
– I Niedziela Adwentowa
07:00 W intencji parafian
07:00 + Anna i Franciszek Marszewscy, matka
18:00 + Augustyn i Leokadia Marzejon, Alfons
Florentyna, ojciec Kazimierz
Drzeżdżon
08:30 Werblinia: + Jan i Elżbieta Labudda
Piątek, 1 grudnia 2017 r.
10:00 + Rodzice Helena i Józef Mudlaff, Regina
07:00 + Franciszek (r. śm.) i Otylia Bulczak
i Tadeusz
z rodziny Bulczak
12:00 + Teodor i Aniela Rompa
16:30 Werblinia: + Jerzy Perszon, Magdalena 15:00 Starzyński Dwór: + Helena i Brunon
i Jerzy Perszon
Grabowscy, Zygmunt Trepczyk
18:00 + Rodzice Antonina i Stefan Dudek, 18:00 + Jan, Franciszek Adrian, Franciszek,
Magdalena Dudek
Elżbieta, Jan, Anna, Gerard, Alfons i ApoSobota, 2 grudnia 2017 r.
lonia Pulczyńscy
07:00 + W intencji parafian
18:00 + Stefania i Józef, brat Joachim, siostra
Krystyna, Stefania i Romuald

