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Z życia Kościoła
∎ Dzisiaj w Kościele obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Z życia parafii

∎ Bierzmowanie,
czyli dar Ducha
Świętego.

W

najbliższy wtorek 22
maja w naszej parafii
będzie miała miejsce uroczystość
bierzmowania.
Kandydatom sakramentu
tego udzieli ks. Arcybiskup
Sławoj Leszek Głódź.
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Sakrament bierzmowania wraz z
chrztem i Eucharystią należy
do ‘sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego’, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie
tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski
chrztu. Istotnie, ‘przez sakrament
bierzmowania
(ochrzczeni) jeszcze ściślej
wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha
Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są,
jako prawdziwi świadkowie
Chrystusa do szerzenia wiary
słowem i uczynkiem oraz do
bronienia jej’. (...) Znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska,

czyli pieczęć duchową. Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada
wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza
(namaszczenie przed kąpielą i
po niej) i czyni elastycznym
(namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna,
zdrowia i siły.”
W historii Kościoła pierwsze bierzmowanie zostało opisane w Dziejach Apostolskich
przez św. Łukasza: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć szum
z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały
dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też jakby języki
ognia, które się rozdzielały, i
na każdym spoczął jeden. I
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić
obcymi językami, tak jak im
Duch pozwalał mówić” (Dz
2,1-4). Od tego dnia apostołowie „przez nakładanie rąk
udzielali Ducha Świętego”
tym, którzy uwierzyli w Chrystusa i przez chrzest zostali
włączeni do Jego Kościoła, zaś

znak nałożenia rąk uznano za
początek sakramentu bierzmowania. Ciekawostką jest, że
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
bierzmowania
udzielano razem z sakramentem chrztu i Eucharystią. Źródła z II w. wskazują, że sakramentu udzielał biskup przez
gest nałożenia rąk i modlitwę.
Później w III w. elementy te
połączono ze znakiem krzyża
czynionym na czole bierzmowanego. Następnie – również
w III w. - do gestu nałożenia
rąk i modlitwy dołączyło namaszczenie świętym olejem
oraz „pocałunek pokoju”. Oddzielenie sakramentu bierzmowania od chrztu i Eucharystii nastąpiło po VI w., co wiązało się z rozwojem chrześcijaństwa. W X w. do obrzędu
dodano uroczyste błogosławieństwo końcowe. Od XII w.
bierzmowania udziela się osobom ochrzczonym w dzieciństwie jako odrębnego sakramentu, w momencie gdy osiągną wiek, kiedy potrafią samodzielnie podejmować decyzje i
dokonywać wyborów. Najnowszy Kodeks Prawa Kanonicznego podkreśla, że wierni
powinni przyjmować sakrament bierzmowania w wieku
odpowiedniego rozeznania.
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Wg wskazań Konferencji Episkopatu Polski z kwietnia
2017 r. przyjęcie sakramentu
bierzmowania dokonuje się
najwcześniej na zakończenie
klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie
szkoły podstawowej.
Pamiętajmy w codziennej
modlitwie o kandydatach
przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. GL ∎

∎ Festyn charytatywny na rzecz
Patryka

K

oło Gospodyń Wiejskich
w Werblini zaprasza na
festyn charytatywny na
rzecz Patryka.
Reaktywowane KGW Werblinia liczy obecnie 19 członkiń. Panie działają przede
wszystkim na terenie swojej
miejscowości, organizując festyny, dni seniora i zabawy taneczne. Biorą też udział w corocznym turnieju KGW na terenie Gminy Puck. W 2013 zajęły I miejsce. Co dwa lata
przygotowują festyn tzw.
Święto Brzadu zapraszając
swoich mieszkańców a także
gości z okolic.
Wśród tej małej grupki kobiet znaleźć można różne talenty kulinarne, krawieckie.
Jest też Pani, która swoje wyroby szydełkowe dwa razy
promowała na targach w Warszawie.
14 lipca 2018 r. KGW wraz z
z OSP Werblinia, Księdzem
Proboszczem, Sołtysem, Rodziną Patryka i wieloma innymi osobami organizują festyn charytatywny na rzecz

Patryka Radtke. Wszystkich rafii Chrystusa Króla w Wejhezainteresowanych zapraszają rowie,
do wsparcia tego szczytnego
- dk. Paweł Strzałkowski z
celu.
JANINA RADTKE ∎ parafii bł. Michała Kozala w
Pruszczu Gdańskim,
Z życia Archidiecezji
- dk. Tomasz Topolski z parafii św. Karola Boromeusza w
Gdyni.
GL ∎

∎ Święcenia prezbiteratu 2018

W

sobotę 19 maja br. w
Archikatedrze Oliwskiej odbyły się święcenia
prezbiteratu.
Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w skierowanym do
wiernych zaproszeniu napisał
m.in.: „Przed nami uroczystość
święceń kapłańskich, których
udzielę siedmiu diakonom
Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie. To ważne
wydarzenia dla całej naszej
diecezjalnej wspólnoty, która
otrzyma dar nowych kapłanów. Dziękuję i gratuluję Parafiom, z których pochodzą przyszli kapłani. Tam, gdzie wiara
jest żywa, Bóg wzbudza powołania, a te znajdują dobrą atmosferę do wzrostu i rozwoju.
Gratuluję a zarazem dziękuje
Rodzinom przyszłych prezbiterów. Niech wasze wsparcie,
zwłaszcza modlitewne, stale
towarzyszy waszym synom na
ich kapłańskiej drodze życia”.
W tym roku święcenia przyjęli:
- dk. Paweł Dobry z parafii
św. Katarzyny w Brodnicy,
- dk. Adam Dzionk z parafii
św. Wojciecha w Redzie,
- dk. Francesco Gallo z parafii św. Ojca Pio w Gdańsku,
- dk. Krystian Klimek z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim,
- dk. Wojciech Konkol z pa-

Słowo Boże na niedzielę

∎ Duch
Wspomożyciel

I czytanie: Dz 2, 1-11
II czytanie: Ga 5, 16-25
Ewangelia: J 15, 26-27; 16,
12-15
Słowa Ewangelii
ezus powiedział do swoich
uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca,
Duch Prawdy, który od Ojca
pochodzi, On zaświadczy o
Mnie. Ale wy też świadczycie,
bo jesteście ze Mną od początku.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie
możecie. Gdy zaś przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi
was do całej prawdy. Bo nie
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy
przyszłe. On Mnie otoczy
chwałą, ponieważ z mojego
weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest
moje. Dlatego powiedziałem,
że z mojego weźmie i wam objawi».
Rozważanie
złowiek uczy się przez całe
życie. Z wiarą jest podobnie, jeśli staramy się żyć blisko
Boga, dojrzewamy w poznaniu
siebie i świata w świetle wiary.

J
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Coraz bardziej też odkrywamy, że poznawanie Boga
jest największą przygodą życia. Ten rozwój wiary nie kończy się na ziemi, bo naszą
prawdziwą ojczyzną jest

niebo. W dojrzewaniu wiary
Bóg nie zostawia nas samych.
Duch Święty czuwa zarówno
nad każdym z nas, jak i nad
całą wspólnotą wierzących.
Sprawia, że trwamy w jednej
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wierze. Uczy nas boskiego sposobu porozumiewania - języka
miłości. Dba, byśmy rozumieli
poznawaną prawdę, i wciąż
objawia nam Chrystusa.
O. JAROSŁAW KRAWIEC OP
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Obchodzimy w Kościele uroczystość Zesłania Ducha Świętego – od jutra rozpoczyna
się Oktawa. Jutro drugi dzień Zielonych
Świąt – uroczystość Maryi Matki Kościoła.
2. We wtorek o godz. 18.00 uroczystość bierzmowania, której przewodniczył będzie ks.
Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Msza
święta wieczorna w tym dniu o godz. 17.00.
W poniedziałek od godz. 17.00 do 18.00
spowiedź święta dla młodzieży bierzmowanej i ich bliskich.
3. Trwa miesiąc maj – zachęcamy do modlitwy
ku czci Matki Bożej. Nabożeństwa Maryjne
w kościele w Starzynie o godz. 17.45, w
Werblini i w Starzyńskim Dworze przed
mszami świętymi. Zachęcamy także do modlitwy przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.
4. W sobotę po mszy świętej o godz. 7.00 wyruszy z naszej parafii piesza pielgrzymka na
uroczystości Trójcy Przenajświętszej na
Kalwarię Wejherowską. Po przyjściu możliwość powrotu autokarem z placu przy
klasztorze o godz. 14.00 – koszt 10 zł. W niedzielę autokar zabierze osoby chętne o
godz. 7.50 z Werblini i o godz. 8.00 sprzed
kościoła w Starzynie. Po mszy świętej o
godz. 10.00 na Kalwarii pielgrzymka powróci do Starzyna.
5. W sobotę o godz. 14.00 msza święta jubileuszowa ks. Rafała Starkowicza – prosimy o
obecność asysty procesyjnej, liturgicznej i
pocztów sztandarowych Żywego Różańca.
6. W czwartek po mszy świętej wieczornej
spotkanie dla młodzieży klas siódmych.
7. W najbliższym czasie:
- 31 maja Uroczystość Bożego Ciała – o godz.
8.30 msza z procesją w Werblini, a w Starzy-

nie o godz. 10.00 – ul. Długą (I stacja przy
kapliczce przy ul. Mechowskiej), II u p. Marciniak, III na Osiedlu Leśnym i IV na ul. Brzozowej.
- 1 i 2 czerwca tradycyjna pielgrzymka do
Sanktuarium Św. Doroty w Montowach –
szczegóły na plakacie w gablocie.
- 3 czerwca (niedziela) przed południem
promocja książki Jana Pawła Dettlaffa poświęcona parafii starzyńskiej i mechowskiej.
8. U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała
Archanioła”.
9. W sobotę 14 lipca odbędzie się w Werblini
festyn charytatywny dla Patryka – osoby,
które chciałyby pomóc w jego organizacji
poprzez upieczenie chlebów, ciast, ofiarowanie fantów, czy napojów proszone są o
zgłaszanie się w biurze parafialnym.
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 rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, a o
sprzątanie we wtorek po mszy porannej
prosimy rodziny młodzieży bierzmowanej.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek 21 maj 2018 r.
– Święto Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła
07:00 + Matka Stanisława i ojciec Józef Bielak
18:00 + Jan Pipka (21 gr.)
18:30 Starzyno: + śp. ludowcy oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej
dla ludowców powiatu puckiego i ich rodzin
Wtorek, 22 maja 2018 r.
07:00 + Jadwiga, Antoni i Konrad Dettlaff
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17:00 Starzyno: + Jan Pipka (22 gr.)
Papieska intencja na maj
18:00 Bierzmowanie
Intencja ewangelizacyjna: Aby
Środa, 23 maja 2018 r.
wierni świeccy wypełniali swoją
07:00 + Rodzice Gertruda i Józef Groen
specyficzną misję, wykorzystu17:00 Nowenna Werblinia: + Stefania i Józef Śliwińscy; + Te- jąc swoje twórcze zdolności, by
kla i Józef Elwart; + Maria i Adam Mielewczyk; + Matka odpowiadać na wyzwania dziWanda Mach (r. śm.), mąż Jerzy Cyskowski (r. śm.)
siejszego świata.
18:00 Nowenna Starzyno: + Jan Pipka (23 gr.); + Leopold Dettlaff; + Teściowie Jadwiga i Bronisław Miotk; + Franci- Myśl tygodnia
szek i Anna Dettlaff, Jan Klein, bratowa Jadwiga i Eryka;
+ Paweł (r. śm.) i Joanna Muza; + Józef Adrian (r. śm.); „Duch Święty jest darem,
+ Rodzice Agnieszka i Bernard Kromliccy; + Teściowa który przychodzi do serca
Teresa Szweda, rodzice Jan i Apolonia Dawidowscy; + ludzkiego wraz z modlitwą”
Św. Jan Paweł II ∎
Maria Radtke (r. śm.), szwagier Henryk Bach i Józef (1
r. śm.); + Franciszek Płomień; + Andrzej Muttke (m-c Redakcja: Damian Pulczyński,
po śmierci); + Anna i Bronisław Koss; + Magdalena Cie- Piotr Plasun.
sielska, Teresa Szweda i Bożena Dudek; + Helena Muza Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
i Anna Wiśniewska; + Mąż Paweł Buja; + Kornela, Fran- oraz artykuły do publikacji prosimy
kierować na adres mailowy redakcji:
ciszek, Klara, Franciszek i Jan Koss; + Rodzice Krom- biuletyn@parafiastarzyno.pl.
liccy i Groenwald; + Jan Drzeżdżon; + Bronisław Ober- Każdy numer biuletynu zamykany jest
cich, rodzice Franciszka i Józef Derc, siostra Zofia, bra- w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na strocia Leopold, Jan i Halina Derc
nie internetowej parafii. Pozyskane
Czwartek, 24 maja 2018 r. – Święto Jezusa Chrystusa
ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
07:00 + Jan Pipka (24 gr.)
18:00 + Rodzice Monika i Leon Kirszling, Teofil i Maria Mroch
Piątek, 25 maja 2018 r.
07:00 + Wiktoria Gorczyńska
18:00 + Jan Pipka (25 gr.)
Sobota, 26 maja 2018 r. – Wspomnienie św. Filipa Nereusza / Dzień Matki
07:00 + Jan Pipka (26 gr.)
14:00 Starzyno: Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Rafała Starkowicza
18:00 + W Dniu Matki Jadwiga Jeszke, Anna i Stefan Lieske
Niedziela, 27 maja 2018 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy
07:00 + Rodzice Zofia i Stefan Steinke, Bronisława i Józef Wegner
08:30 Werblinia: + Matka Jadwiga, Eryka i ojciec Józef Kunc
10:00 + Brunon (dn. ur.) i Andrzej Karsznia
12:00 + Teściowa Otylia Muza
18:00 + Jan Pipka (27 gr.)

