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Z życia parafii

∎ Pielgrzymka
do Lourdes

P

o górach, dolinach...
Nad rzeką Gave, u podnóża Pirenejów w sanktuarium maryjnym w Lourdes
słowa tej pieśni rozbrzmiewają codziennie w wielu językach podczas procesji ze świecami. Procesja rozpoczyna się
przy grocie Massabielle. Grota
to miejsce, w którym między
lutym a lipcem 1858 r Matka
Boża ukazała się 18 razy 14letniej Bernadetcie Soubirous.
Setki ludzi każdego wieczoru
ze świecami w dłoniach przechodzą w procesji przez plac
przed sanktuarium odmawiając różaniec w wielu językach.
Są wśród nich tacy, którzy
przyjechali z nadzieją na poprawę zdrowia fizycznego, na
wózkach, pod opieką wolontariuszy, są i inni, zdrowi fizycznie, mający nadzieję na uzdrowienie duszy, na znalezienie w
życiu celu. Ze wszystkich stron
świata, o różnych odcieniach
skóry, mówiący różnymi językami, prawie 6 milionów rocznie, na słowa pieśni Ave, Ave,
Ave Maryja wszyscy unoszą
świece w górę.
Bernadeta Soubirous, prosta francuska dziewczyna, w
roku 1858 to jej objawiła się
Matka Boża zstępując z nieba

na ziemię. Była najstarszą
córką rodziny Soubirous. Brakowało jej wszystkiego: pieniędzy, zdrowia, wykształcenia. Nie umiała ani czytać, ani
pisać, często chorowała. To ją
wybrała Maryja dla przekazania ludziom orędzia. Jak napisze później Bernadeta: „dziękuję Ci, Matko, ponieważ
gdyby było na ziemi dziecko o
większej ignorancji i większej
głupocie, byłabyś je wybrała...”. Jezusowi dziękowała:
„za to ciało, które mi dałeś,
godne politowania, gnijące...,
za tę chorobę, piekącą jak
ogień i dym, za moje spróchniałe kości, za pocenie i gorączkę, za tępe ostre bóle…
dziękuję Ci, mój Boże”.
Pierwsze objawienie miało
miejsce 11 lutego. Bernadeta
wraz z siostrą i koleżanką
udają się na poszukiwanie suchych gałęzi. W pewnym momencie Bernadeta zostaje
sama. W małej wnęce groty
pojawia się światłość, z której
wyłania się postać uśmiechającej się kobiety. Oto słowa
Bernadety opisujące pierwsze
objawienie: „Kiedy Ją zobaczyłam, przetarłam oczy sądząc,
że mi się przewidziało. Zaraz
też włożyłam rękę do kieszonki i znalazłam swój różaniec. Chciałam przeżegnać się
ale nie mogłam unieść opadającej ręki. Dopiero kiedy Pani

uczyniła znak krzyża, wtedy i
ja drżącą ręką spróbowałam i
udało się. Równocześnie zaczęłam odmawiać różaniec.
Także Pani przesuwała ziarenka różańca, ale nie poruszała wargami. Kiedy skończyłam odmawianie, widzenie
ustało natychmiast”.
Rocznica pierwszego objawienia się Maryi obchodzona
jest w Kościele jako Światowy
Dzień Chorego. Ustanowił go
papież Jan Paweł II w rocznicę
zamachu na swoje życie, a jednym z celów było pokazanie
wartości cierpienia. Jak powiedział Papież Polak w Lourdes:
„Cierpienie świadome, przyjęte z wiarą i ofiarowane czyni
nas współpracownikami Chrystusa”. Cierpienie może być
źródłem wzrastania w wierze,
chorobę i ból można przeżyć
pozytywnie o ile je przyjmiemy i ofiarujemy.
W
trzecim
objawieniu
Matka Boża powie do Bernadetty: „Nie obiecuje Ci szczęścia
na tym świecie, lecz w innym"
i poprosi, aby przychodziła do
groty przez 15 dni. W kolejnych objawieniach prosi o modlitwę za nawrócenie się
grzeszników, pokutę, o zbudowanie w tym miejscu kaplicy.
W dziewiątym objawieniu
Bernadeta wchodzi na kolanach do groty całując kilkakrotnie ziemię. Zatrzymuje się
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i zaczyna dialog, którego nikt
nie słyszy, wszyscy natomiast
widzą ruch warg. W pewnym
momencie Bernadeta idzie na
kolanach w kierunku rzeki, nagle zatrzymuje się i powraca
do groty. Następnie zaczyna
wykopywać małe wgłębienie,
nabiera w dłoń błotnistą wodę
i wypija kilka łyków. Nikt nie
rozumie jej gestów. To właśnie wtedy miało trysnąć w
tym miejscu źródło wody,
które bije do dziś.
Obecnie sanktuarium słynie
jako miejsce uzdrowień, przyjmuje codziennie setki obłożnie chorych, którzy kąpią się w
specjalnych basenach z wodą
pochodzącą z tego źródła.
Równocześnie z objawieniami
rozpoczął się w Lourdes fenomen uzdrowień, który trwa do
dziś.
Kulminacyjnym momentem
objawień jest Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny. W czasie objawienia
Bernadetta cztery razy pyta
Panią jak się nazywa. Za
czwartym razem „Piękna Pani
składa dłonie na wysokości
piersi, wznosi oczy ku niebu i
mówi: Que soy era Immaculada Councepciou - Jestem Niepokalane Poczęcie". Bernadeta
nie rozumie tych słów, dlatego
powtarzając je biegnie do proboszcza. Piękna Pani, którą widzi Bernadeta, to nikt inny
tylko Maryja, tylko Ona mogła
powiedzieć o sobie Jestem
Niepokalane Poczęcie.
Kultura religijna Bernadety
była zbyt mała, by mogła ona
wiedzieć, że 4 lata wcześniej, 8
grudnia 1854 r., Pius IX ogłosił
dogmat o Niepokalanym Po-

częciu. Co więcej, pojęcie to,
jak i wiele innych podstawowych dogmatów Katolickich
było jej obce. Wyrażenie to
było w owym czasie czymś nowym, jako że w teologii używano wtedy określenia "Poczęta bez grzechu”.
Objawienie z 25 marca spowodowało, ku przerażeniu
władz falę pielgrzymek. Władze postanowiły przebadać
Bernadetę usiłując wmówić jej
chorobę umysłową. Lekarze
nie znaleźli podstaw, by uznać
Bernadetę
za
umysłowo
chorą. Interpretują objawienia
jako halucynacje. W Testamencie Bernadeta napisze: „Za
dni, w który przychodziłaś,
Maryjo, i za te, w które nie
przyszłaś - nie będę Ci się
umiała odwdzięczyć, jak tylko
w raju. Ale i za otrzymany policzek, za drwiny, za obelgi, za
tych, co mnie mieli za pomyloną, za tych, co mnie posądzali o oszustwo, za tych, co
mnie posądzali o robienie interesu... dziękuje Ci, Matko”.
Ave, Ave, Ave Maryja procesja światła podąża za figurą
Matki, Pater noster, qui es in
caelis brzmi bardzo znajomo,
jak to dobrze, że w naszym Kościele odmawiamy Ojcze nasz
po łacinie, czuję się jak w
domu. Na zakończenie kapłan
życzy wszystkim dobrej nocy.
Po jego słowach ludzie podają
sobie ręce, niektórzy padają
sobie w objęcia, uśmiechnięci,
szczęśliwi i zjednoczeni. Takie
chwile pozostają w sercu na
zawsze.
Z Lourdes nikt nie wyjeżdża
taki sam. Bóg poprzez Maryję
uśmiecha się do nas, wzmac-

nia nasze dusze, czasami ciała,
zaprasza do przeżywania tego
co trudne, co boli, co wyciska
łzy. Pyta: czy chcesz Mnie naśladować? Każdy człowiek
może być szczęśliwy, jeśli pogodzi się z wolą Boga. To widać w oczach ludzi, szczególnie tych cierpiących, a jednocześnie tak szczęśliwych, że
otrzymali łaskę bycia tu w Lourdes.
PP ∎
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∎ Święcenia
diakonatu

W

czoraj, 16 czerwca Ks.
Biskup Wiesław Szlachetka udzielił święceń diakonatu klerykom piątego
roku Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Uroczystość rozpoczęła się
o godz. 10 w kościele pw. św.
Jadwigi Królowej w GdańskuOruni.
- Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich.
Ustanowiono go z potrzeby
pierwotnego Kościoła, dla pomocy apostołom. Chodziło o
pomoc w konkretnych działaniach. Podstawowym zadaniem diakonów jest więc
służba - tłumaczy ks. Jan
Uchwat, ojciec duchowny GSD.
Ks. Jan podkreśla, że w posłudze diakonów najważniejszym zadaniem jest głoszenie
słowa. Posługują oni poprzez
głoszenie kazań i katechez,
prowadzą nabożeństwa i publiczne modlitwy Kościoła.
Mogą także chrzcić, błogosławić małżeństwa, przewodniczyć obrzędom pogrzebowym.
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- Dla formujących się w seminarium kleryków czas diakonatu w większości przypadków trwa rok. Ten czas jest dla
nich bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia święceń
prezbiteratu. Daje to im realne
doświadczenie kościoła hierarchicznego, służby w tym
Kościele oraz przygotowuje do
służby i życia w kapłaństwie dodaje.
Zachęcamy do wspierania
modlitwą nowych diakonów.
GDANSK.GOSC.PL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Siewca i ziarno

I czytanie: Ez 17, 22-24
II czytanie: 2 Kor 5, 6-10
Ewangelia: Mk 4, 26-34
Słowa Ewangelii
ezus mówił do tłumów:
«Z królestwem Bożym dzieje

J

się tak, jak gdyby ktoś nasienie
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy
czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie
wie jak. Ziemia sama z siebie
wydaje plon, najpierw źdźbło,
potem kłos, a potem pełne
ziarno w kłosie. Gdy zaś plon
dojrzeje, zaraz zapuszcza
sierp, bo pora już na żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub
w jakiej przypowieści je
przedstawimy? Jest ono jak
ziarnko gorczycy; gdy się je
wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion
na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta
i staje się większe od innych
jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne
gnieżdżą się w jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile
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mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do
nich. Osobno zaś objaśniał
wszystko swoim uczniom.
Rozważanie
óg działa w sposób zaskakujący. Zasiewa ziarno
swojej łaski w najgłębszych
pokładach ludzkiego serca,
dlatego królestwo Boże wzrasta w człowieku w sposób niedostrzegalny zarówno dla
niego samego, jak i dla innych.
Z tego wniosek, że nie ma ludzi
straconych,
zapomnianych
przez miłosiernego Ojca. Ktoś
słusznie zauważył, że w każdym sercu jest kawałek żyznej
roli, na której rośnie życie
Boże. W każdym, to znaczy
również w sercu największego
grzesznika.

B

O. JAROSŁAW KRAWIEC OP
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
święta i spotkanie w Mechowie dla Pieszej
Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną Górę.
Dzisiaj gościmy kleryków z Gdańskiego Se- 7. Zapowiedzi przedślubne:
minarium Gdańskiego – kolekta z dzisiejszej
III-cia: Tomasz Kofluk z par. NMP z Rumi i
niedzieli na rzecz seminarium.
Ewelina Drzeżdżon z par. Starzyno.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz kościoła w 8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Ostrowie w kwocie 353 zł i za pomoc w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za paprzyjęciu ministrantów z Gdyni Karwin i
mięć o krzyżach przydrożnych i kapliczChłapowa.
kach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła roNabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętdzinom p. Radtke i Selke, a o sprzątanie
szego Serca Pana Jezusa o godz. 17.45,
w sobotę po porannej mszy świętej prosimy
przed wieczorną mszą świętą.
mieszkańców ulicy Żarnowieckiej ze StaMsze święte na zakończenie roku katecherzyna.
tycznego i szkolnego w Werblini w piątek o 9. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy
godz. 8.00 (ks. Jacek Bordzoł). W Starzynie
śp. Feliksę Urbanowicz z domu Klonowską,
dla klas III gimnazjalnych w czwartek o
lat 90 ostatnio zamieszkałą w Pucku.
godz. 11.00, dla pozostałych klas gimnazjalnych i podstawowych w piątek o godz. 9.30.
U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała Poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.
07:00 + Stefan Labudda, szwagier Alfred, BruArchanioła”.
non i Łukasz Licau
W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 msza

∎ Ogłoszenia parafialne
1.
2.

3.
4.

5.
6.

∎ Intencje mszalne
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18:00 + Rodzice Monika i Leon Kirszling, Maria i Teofil Mroch
Papieska intencja
Wtorek, 19 czerwca 2018 r.
na czerwiec
07:00 + W intencji parafian
Intencja ogólna: Aby sieci spo18:00 + Kazimierz (2 r. śm.), Stefan, Teofil i Marta Mroch
łecznościowe sprzyjały solidarŚroda, 20 czerwca 2018 r.
ności i poszanowaniu drugiego
07:00 O Boże błogosławieństwo dla cioci Anny
w jego odmienności.
17:00 Nowenna Werblinia:
+ Anna, Jan i Józef Krzyżon
Myśl tygodnia
+ Józef i Urszula Białk (dn. ur.)
„Prawdziwa wolność
+ Ojciec Józef Goyke (3 r. śm.)
to być posłusznym Bogu”
+ Rodzice Teresa i Juliusz Dominik, siostra Elżbieta
Seneka ∎
+ Czesław Kownatke (dn. ur.)
+ Antoni Kass, Helena i Stefan Kass, Kazimierz Grzybek
Redakcja: Damian Pulczyński,
+ Jan Jeka (m-c po śmierci)
Piotr Plasun.
18:00 Nowenna Starzyno:
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
- O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bo- oraz artykuły do publikacji prosimy
żej dla ks. Sebastiana w 15. rocznicę święceń kapłań- kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
skich
Każdy numer biuletynu zamykany jest
- Do Matki Bożęj z prośbą o Boże błogosławieństwo w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na stroi zdrowie dla mamy Janiny
nie internetowej parafii. Pozyskane
+ Jadwiga (1 r. śm.), Antoni i Konrad Dettlaff
ofiary przekazywane są na fundusz
+ Rodzice Leon i Barbara Bojke, brat Czesław, siostra ministrancki naszej parafii.
Teresa Dettlaff
+ Helena i Franciszek Muza
+ Ojciec Czesław Dampc
+ Helena Dawidowska – od III Róży Żywego Różańca
Czwartek, 21 czerwca 2018 r. – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi
07:00 + Ks. Władysław Żakowski, ks. Włodzimierz Ebertowski
18:00 + Ojciec Jan Szornak (dn. im.)
Piątek, 22 czerwca 2018 r.
07:00 + Ojciec Józef Kromlicki
18:00 + Ojciec Zygmunt Wysocki
Sobota, 23 czerwca 2018 r.
07:00 + Franciszek (1 r. śm.) i Rozalia (5 r. śm.) Marzejon
18:00 + Ojciec Paweł Fleming
Niedziela, 24 czerwca 2018 r. – Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
07:00 + Helena i Franciszek Muza, Brygida i Jan Fleming
08:30 Werblinia: + Rodzice chrzestni Jadwiga Klein, Józef Kubowski, Władysława Witstock,
Antoni Czap, szwagier Stanisław Sikora
10:00 + Syn Andrzej, rodzice Karsznia i Marzejon
12:00 + Ojciec Karol Szornak, ojciec Rafał Sluzewski
18:00 + O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Jana w dniu imienin

