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Z życia Kościoła

∎ Uroczystość
Najświętszej
Trójcy

D

zisiaj Kościół obchodzi
Uroczystość
Trójcy
Świętej.
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. Samym ludzkim rozumem nie
doszlibyśmy do tej prawdy.
Objawił nam to Jezus Chrystus.
Jest wiele miejsc, na których
Pan Jezus mówi o swoim Ojcu
jako odrębnej Osobie-Bogu.
Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach,
gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich
Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką,
Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej
zwiastować, iż porodzi Syna
Bożego - i że stanie się to za
sprawą Ducha Świętego (Łk 1,
30-35).
Prawda o tajemnicy Trójcy
Przenajświętszej jest dla nas o
tyle istotna, że przedstawia
Pana Boga, jakim jest sam w
sobie. Pan Bóg jest jeden w

swojej naturze, ale w trzech
osobach. Osoby Boskie różnią
się między sobą rzeczywiście
tak, że jedna osoba nie jest
osobą drugą. Nie różnią się
jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które
jest wspólne. Mają wspólną
naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby
różnią się między sobą jedynie
pochodzeniem: Bóg Ojciec nie
pochodzi od nikogo, Syn Boży
pochodzi przez odwieczne i
duchowe zrodzenie od Ojca,
Duch Święty pochodzi przez
wspólne tchnienie miłości
Ojca i Syna. Pierwszą osobę
wyróżnia ojcostwo, drugą
osobę - synostwo, a trzecią pochodzenie od Ojca i Syna.
BREWIARZ.PL ∎

∎ „Święty Boże!
Święty Mocny ..”

czwartek
Jużpo wraznajbliższy
kolejny przej-

dziemy ulicami naszych
miejscowości, udając się do
czterech ołtarzy, aby oddać
cześć i uwielbienie Chrystusowi.
W Polsce od XV w. istnieje
zwyczaj śpiewania fragmentów z czterech Ewangelii przy
czterech ołtarzach ustawionych w drodze procesji. Na koniec – już w Kościele - śpiewany jest hymn „Ciebie Boga

wysławiamy”, a celebrans
udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Początki uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej potocznie Bożym Ciałem, sięgają ok. 1245 1246 r. Wówczas przeorysza
klasztoru Augustynianek w
Mont Cornillon (dzisiejsza
Francja) Julianna doznała objawienia Jezusa, który żądał
ustanowienia święta ku czci
Najświętszej
Eucharystii.
Udało się to zrealizować w
1246 r. Jednak już w tym samym roku wywiązał się spór
teologiczny, a święto Bożego
Ciała wykreślono z obchodów
liturgicznych jako niezgodne z
nauczaniem Kościoła. Spór
udało się rozwiązać, zaś ponowne uroczyste obchody
święta miały miejsce w 1251 r.
a przewodniczył im archidiakon katedry w Liege Jakub
(przyszły papież Urban IV).
Jednak do podjęcia decyzji o
ustanowienia uroczystości Bożego Ciała przyczyniła się
wieść o cudzie, jaki zdarzył się
w 1263 r. we włoskiej miejscowości Bolsena. W tamtejszym
sanktuarium św. Krystyny zatrzymał się ks. Piotr z Pragi,
który
pielgrzymował
do
Rzymu. W chwili konsekracji,
kiedy uniósł w górę białą Hostię, ujrzał sączące się i spływające na korporał i obrus
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krople krwi. Wieść o tym wydarzeniu rozniosła się natychmiast po okolicy, docierając
też do niedaleko położonego
Orvieto, w którym przebywał
wówczas papież Urban IV.
Ten, po zapoznaniu się z relacją dotyczącą tych wydarzeń,
zarządził wszczęcie procesu i
wysłał do Bolseny grupę teologów. Po ich powrocie i przeanalizowaniu relacji papież
uznał wydarzenie za cud eucharystyczny i nakazał przeniesienie relikwii w uroczystej
procesji do Orvieto. Urban IV
wyszedł na spotkanie relikwii
i podniósłszy wysoko zakrwawiony korporał, ukazał go licznie zgromadzonym wiernym.
Wydarzenie to uznano za początek procesji eucharystycznych. Do dziś bezcenne relikwie są umieszczone w pięknie zdobionym relikwiarzu w
Kaplicy Korporału.
Papież Urban IV 11 sierpnia
1264 r. bullą „Transiturus” polecił obchodzić święto Bożego
Ciała w całym Kościele, jednak
z uwagi na jego śmierć w październiku 1264 r. bulla ta nie
została ogłoszona. Informacje
o wydarzeniach, jakie miały
miejsce w Bolsenie i Orvieto
szybko rozeszły się po ówczesnej Europie i w latach 127079 uroczyste procesje urządzano np. w Kolonii. W 1317 r.
papież Jan XXII, ogłaszając
bullę Urbana IV, nakazał, by
święto Bożego Ciała obchodzono w całym Kościele 60 dni
po Wielkanocy, zaś Marcin V w
XV w. wprowadził obowiązek
urządzania w tym dniu także
uroczystych procesji eucharystycznych.

Przypomnijmy, że w Polsce
pierwsza procesja Bożego
Ciała miała miejsce w 1320 r.
w Krakowie na polecenie biskupa Nankiera. Następnie
procesje zaczęto wprowadzać
w Poznaniu, Wrocławiu oraz
Gnieźnie.
GL ∎

∎ „Jestem”
w Lednicy
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czerwca 2018 r. już po
raz dwudziesty drugi na
Polach Lednickich tj. małej
miejscowości położonej niedaleko Gniezna spotkają się
„młodzi” ludzie z kraju i zagranicy.
Miejsce to wybrano nieprzypadkowo, ponieważ wg
części przekazów historycznych, na wyspie Ostrów Lednicki w 996 r. odbył się chrzest
Polski. Spotkania w tym miejscu odbywają się regularnie
od 1997 r. Początkowo ich termin przypadał w wigilię Zesłania Ducha Świętego, zaś od
2005 r. - w pierwszą sobotę
czerwca. Na Polach Lednickich
znajdują się: Brama Ryba,
zwana Bramą Trzeciego Tysiąclecia oraz Dom Świętego
Jana Pawła II (miejsce zgromadzenia pamiątek po papieżu
Polaku).
Rokrocznie każde spotkanie
ma swoje hasło, które wyznacza poszczególne punkty programu. Inicjatorem projektu
Lednica 2000 był dominikanin
o. Jan Góra (08.02.1948 r. –
21.12.2015 r.). Niektórzy z
pewnością nie wiedzą, że był
on także autorem słów słynnej
pieśni „Abba, Ojcze” - hymnu
VI Światowych Dni Młodzieży.

Obecnie
duszpasterzami
dzieła Lednica 2000 są również dominikanie: o. Wojciech
Prus oraz o. Mateusz Kosior.
W skierowanym na tegoroczne spotkanie zaproszeniu
czytamy m. in.: „Podczas XXII
Spotkania Młodych poprowadzi nas słowo „Jestem”. Będziemy wspólnie odkrywać,
jak cenni jesteśmy w oczach
Bożych. Chciani przez Boga –
narodziliśmy się z Jego miłości
i do miłości Ojca idziemy. Bóg
na Lednicy swoim słowem objaśni nam życie: znakiem Jego
spojrzenia na mnie jest tęsknota za kochaniem, a niepowodzenia miłości nigdy nie są
miarą naszej wartości. Tegoroczna Lednica będzie więc
spotkaniem ze spojrzeniem
Boga. W nim odkryjemy swoje
„Jestem”.”
W programie tegorocznego
spotkania znalazły się np.:
spowiedź, modlitwa Anioł
Pański, Konferencja, Koronka
do Bożego Miłosierdzia, Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz tradycyjnie o północy nastąpi przejście przez Bramę III Tysiąclecia. Wśród osób, które w tym
roku głosić będą słowo Boże
znaleźli się dominikanie: o. Tomasz Nowak, o. Wojciech Jędrzejewski oraz o. Tomasz Zamorski. Głównym celebransem Mszy św. będzie abp Wojciech Polak, a słowo skieruje
bp Grzegorz Ryś. W tym roku
uczestnicy będą poproszeni o
wykonanie ewangelicznego
gestu umywania nóg względem bliźniego.
Przypominamy, że młodzież
z naszej parafii wraz z ks. wi-
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kariuszem Sebastianem Solińskim uczestniczyła w spotkaniu na Polach Lednickich, w
2010 roku. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są w galerii
na stronie internetowej naszej
parafii.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Być dla innych

I czytanie: Pwt 4, 32-34. 39-40
II czytanie: Rz 8, 14-17
Ewangelia: Mt 28, 16-20
Słowa Ewangelii
edenastu uczniów udało się
do Galilei, na górę, tam gdzie
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Nie-

J

którzy 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 Ewangelii, pozyskiwali
kolejnych uczniów. To polecenie rozciąga się także na każ-

U
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dego z nas. Jeśli doświadczyliśmy w naszym życiu miłości
Chrystusa, to nie powinniśmy
jej zatrzymywać wyłącznie dla
siebie. Jesteśmy zaproszeni,
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. MARIUSZ KRAWIEC SSP
„EWANGELIA 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj około godz. 17.30 powróci pielgrzymka z Kalwarii Wejherowskiej.
2. Kończy się 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.
3. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała –
msze święte o godz. 7.00, 8.30 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 przy kapliczce
przy ul. Mechowskiej), II ołtarz u p. Marciniak, III ołtarz na Osiedlu Leśnym, IV ołtarz
na ul. Brzozowej.
4. 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.
5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. Spowiedź święta w piątek o godz.
16.00 w Werblini, a o godz. 17.30 w Starzynie. Ks. Jan odwiedzi chorych z sakramentami świętymi w piątek, a ks. Sebastian
w sobotę.
6. W przyszłą niedzielę przed południem promocja książki autorstwa p. Jana Pawła Dettlaffa o historii parafii starzyńskiej i mechowskiej – cena 40 zł.
7. U ministrantów do nabycia nowy numer
„Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała Archanioła”. W biurze parafialnym otrzymać
można bezpłatnie indeksy katechetyczne.
8. Dzisiaj o godz. 16.00 w remizie OSP Starzyno wystąpi kabaret „Pùrtcë” – zapraszamy.
9. Sołtys Sołectwa Starzyno zwołuje zebranie
wiejskie w dniu 5 czerwca (wtorek) 2018r.
o godz. 18.00 w remizie OSP Starzyno.
10.W dniu 2 czerwca (sobota) od godz. 15.00
Sołtys, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie
„Kępa Starzyńska” zapraszają dzieci wraz z
opiekunami i młodzież szkolną na festyn z
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okazji „Dnia Dziecka” na placu zabaw przy ul. Długiej i Mechowskiej. W programie: konkursy, dmuchańce, kiełbaska z
grilla i słodycze. Serdecznie zapraszamy.
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, a o sprzątanie w piątek po porannej
mszy świętej prosimy rodziny p. Chamerek i Białk.
12. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Jana Jeka, lat 59,
z Werblini.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja na maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby
wierni świeccy wypełniali swoją
specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by
odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Myśl tygodnia
„Oko chrześcijanina widzi dalej,
bo dostrzega wieczność”

Poniedziałek, 28 maja 2018 r.
Św. Jan Maria Vianney ∎
07:00 + Jan Pipka (28 gr.)
18:00 + Rodzice Magdalena i Jan Kromliccy
Redakcja: Damian Pulczyński,
Wtorek, 29 maja 2018 r.
Piotr Plasun.
– Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
07:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę oraz artykuły do publikacji prosimy
kierować na adres mailowy redakcji:
Matki Bożej w rocznicę ślubu
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
18:00 + Jan Pipka (29 gr.)
Każdy numer biuletynu zamykany jest
Środa, 30 maja 2018 r.
w czwartek wieczorem. Archiwalne
07:00 + Renata Dettlaff (r. śm.)
numery biuletynu znajdują się na stro17:00 Nowenna Werblinia: + Rodzice Maria i Adam Milewczyk, nie internetowej parafii. Pozyskane
bracia i siostra Anna Klop; + Rodzice Anna i Michał Goyke ofiary przekazywane są na fundusz mi18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Bożej z prośbą o zdrowie nistrancki naszej parafii.
i Boże bł. dla członkiń Żywego Różańca z Kłanina; Do Matki
Bożej o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy Heleny Dawidowskiej w 76. Urodziny; + Jan
Pipka (30 gr.); + Dziadkowie Józef Gaffke i Zbigniew Idzikowski; + Matka Magdalena Holender,
Barbara Bojke; + Stanisław Zdebski (29 r. śm.), Kamila i Adam Zdebscy, dziadkowie z obojga
stron; + Matka Joanna Muza, matka chrzestna Aniela Muza; + Ojciec Franciszek Kun, rodzice Brunon i Zofia Brzescy, szwagier Jan i Waldemar; + Dziadkowie Kobierzyńscy i Bullmann; + Rodzice
Bolesław i Magdalena Holender, bracia Jan i Andrzej, ojciec Józef Darga
Czwartek, 31 maja 2018 r.
Sobota, 2 czerwca 2018 r.
– Uroczystość Najświętszego Ciała
– Oktawa Bożego Ciała
i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
07:00 + Ks. Sieg
07:00 + Zygmunt Kamiński
14:00 Msza ślubna: Paweł Białk i Monika Chamerek
08:30 Msza święta z procesją w Werblini: O Boże 17:00 Werblinia: + Mąż Jan Blar
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Ró- 18:00 + Stefania Labudda (r. śm.), Józef i Joachim
żańcowej dla członkiń Żywego Różańca w Niedziela, 3 czerwca 2018 r. – Oktawa Bożego
10. rocznicę ufundowania sztandaru
Ciała, IX Niedziela Zwykła
10:00 Msza święta z procesją w Starzynie: + Józef 07:00 + Piotr, Elżbieta i Leon Domscy; + Jan, Frani Anna Muza
ciszek Adrian, Franciszek, Elżbieta, Jan,
18:00 + Franciszek (2 r. śm.), Gertruda, Joachim i
Anna, Gerard, Alfons i Apolonia Pulczyńscy
Franciszek Płomień
08:30 Werblinia: + Szwagier Franciszek, Jerzy,
Piątek, 1 czerwca 2018 r. – Dzień Dziecka,
Władysław, Stefan i Brunon
Oktawa Bożego Ciała,
10:00 + Rodzice Helena i Józef Mudlaff
Wspomnienie św. Justyna
12:00 + Jan, Irena i Wojciech Jaffke, Jan Skoczek,
07:00 + Jan Kunc (13 r. śm.)
Mirosław Naczk
16:30 Werblinia: + Rodzice z obojga stron, mąż Je- 15:00 Starzyński Dwór: + Rodzice Helena i Jan
rzy, brat Brunon
Knopik, Marta i Antoni Wróbel, Józef La18:00 + Rodzice Antonina i Stanisław Dudek, Lebudda i Maria Cieślak
okadia i Stefan Szalc, Magdalena Dudek
18:00 + Irena Raducha – intencja od sąsiadów

