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Z życia Kościoła

∎ Arcybiskup
Konrad Krajewski – kardynałem

C

eremoniarz św. Jana
Pawła II i Benedykta XVI,
jałmużnik papieża Franciszka, arcybiskup Konrad
Krajewski w czwartek przyjął godność kardynalską. To
obecnie siódmy polski kardynał – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks.
Paweł Rytel-Andrianik.
Rzecznik Episkopatu wspomina wypowiedź kard. Krajewskiego po ogłoszeniu nominacji
papieskiej: „Nic nie wiedziałem
jeszcze kilka minut po wymienieniu mego nazwiska, akurat
wyjeżdżałem rowerem z Watykanu, gdy wezwano mnie, abym
słuchał papieża w czasie modlitwy Regina Caeli. Dla mnie było
to całkowite zaskoczenie”.
Kard. Krajewski został papieskim ceremoniarzem 12 maja
1999. Od tego czasu towarzyszył trzem papieżom: św. Janowi Pawłowi II, Benedyktowi
XVI i Franciszkowi. Obecnie zajmuje się pomocą ubogim. W
swej pracy jest znany z bezkompromisowości.
Rzecznik Episkopatu podkreśla pewien szczegół związany konsystorzem. „Tradycyjnie po wyniesieniu do godności
kardynalskiej, nowi kardynałowie będą przyjmowali życzenia

w wyznaczonych aulach Watykanu. W tej samej auli będzie
dwóch kardynałów z Watykanu: kard. Luis Francisco Ladaria Ferrer, Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary i kard. Konrad Krajewski, Jałmużnik Papieski. Również w ten sposób
podkreśla się znaczenie dwóch
płuc, którymi oddycha Kościół:
doktryna wiary i pomoc ubogim. Czyli nominacja papieska
dla tych dwóch kardynałów wyraźnie wskazuje na to co wyraża Pismo Święte: „Wiara bez
uczynków jest martwa” – mówi
ks. Paweł Rytel-Andrianik.
Rzecznik Episkopatu podkreśla, że kardynał Krajewski spowiada w kościele Santo Spirito
in Sassia w Rzymie, czyli w Centrum Duchowości Bożego Miłosierdzia. „To pokazuje jego osobowość, być blisko każdego potrzebującego człowieka, tak
ubogiego materialnie jak i duchowo. Tego uczył się od św.
Jana Pawła II, i w tym sensie
można powiedzieć, że nowy
kardynał jest jego uczniem” –
dodał rzecznik Episkopatu.
Kard. Konrad Krajewski jest
siódmym polskim kardynałem.
Wcześniej do godności kardynalskiej zostali wyniesieni (w
nawiasie rok wyniesienia):
kard. Henryk Gulbinowicz
(1985), kard. Zenon Grocholewski (2001), kard. Stanisław
Dziwisz (2006), kard. Stanisław
Ryłko (2007), Kard. Kazimierz

Nycz (2010) oraz kard. Marian
Jaworski (2001, in pectoreod
1998), mający polskie obywatelstwo, były arcybiskup archidiecezji lwowskiej.
BP KEP/EPISKOPAT.PL ∎

Z cyklu: Wspomnienia z pielgrzymowania na Jasną Górę

W

ślad za ubiegłorocznym cyklem artykułów, w którym w okresie wakacji publikowaliśmy wspomnienia pielgrzymów z pielgrzymowania na Jasną Górę,
publikujemy dzisiaj ciąg dalszy wspomnień Pana Bronisława Fikus z II Kaszubskiej
Pielgrzymki na Jasną Górę,
które zapisał w swoim dzienniku. Jednocześnie zachęcamy osoby chętne do dzielenia się swoimi wspomnieniami.
Z dziennika: «(…) Nasz pielgrzymi dzień zaczynał się wcześnie rano, około półtorej godziny przed wymarszem. A wymarsz, w zależności od długości
czkającego nas w tym dniu
etapu, następował w różnym
czasie.
Najczęściej
bywała to godzina siódma trzydzieści, dwukrotnie. chyba szósta, a raz dopiero godzina ósma
- był wtedy krótki dwudziestodwukilometrowy etap. Pól godziny po pobudce odprawiana
była Msza Święta. W drodze do
Torunia odprawiana w kościołach, a od Torunia na wolnym
powietrzu.
Niezapomniane
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były te Msze Święte odprawiane wczesnym pogodnym
rankiem na uperlonej rosą murawie. Hen tam z różowo-srebrniej pościeli letniego brzasku
niewidzialne dłonie dalekiego
horyzontu podnosiły zwolna
życiodajną hostię słońca, a na
jej tle, przy nakrytym białym
obrusem stole kapłan wznosił
biały, niepozorny opłatek,
Opłatek mały, niepozorny; ale
w tym momencie odczuwało
się, niemal namacalnie jak na
ten opłatek spływa jakaś przepotężna energia wszechświata.
Wrażenie było niesamowite, takiego nie doznaje się w murach
kościoła. Chwilę później od tego
stołu utworzyły się niby promienie idące od gwiazdy, szpalery pątników czekających na
przyjęcie tej boskiej energii - na
komunię. Trwało to dłuższy
czas, bo do komunii każdego
dnia przystępowali wszyscy lub
prawie wszyscy. Po mszy powrót na kwatery, śniadanie, pakowanie plecaków, pożegnanie
gospodarzy, odnoszenie bagaży
do zazwyczaj czekających już
ciężarówek i już głos trąbki wołał na zbiórkę.
Jeszcze uściski dłoni, jeszcze
pożegnalne pocałunki z gospodarzami, którzy często odprowadzali swoich gości na miejsce
zbiórki i już przez megafon rozlega się donośny głos prowadzącego w danym dniu księdza:
Idziemy, czoło rusza. Podnosi
się prosty, brzozowy. przybrany kwiatami krzyż, unosi
prostokątny transparent stanowiący metrykę i zwolna zaczynamy wydeptywać nasz trzydziesto, trzydziestopięcio, a
czasami i więcej, kilometrowy
etap. Z głośników płynie pieśń:
Żegnamy Was, Alleluja! Bóg za

płać Wam, Alleluja! Uśmiechy i
łzy pożegnalne, kiwanie rękoma. Okrzyki: Czekamy na
drugi rok i odpowiedzi: Przyjedziemy! Przez krótki czas w kolumnie panuje jeszcze pewien
nieład, dobiegają spóźnialscy,
dobierają się czwórki, jedni
przesuwają się dalej, do czoła.
Gitarzyści grupują się obok prowadzącego księdza przy mikrofonie. Porządkowi wołają: Nie
rozchodzić się szeroko, trzymać
się prawej strony jezdni. Trwa
to wszystko minutę, dwie, a potem już normalny rytm.
Idziemy coraz raźniej. Za nami
została gościnna wieś. Jeszcze z
daleka powiewają, trzymane w
wyciągniętych
dłoniach,
chustki. A tu już, obok nas rozległe pola, a przed nami droga,
nasza dobra polska droga. Kiedyś ta polska droga była synonimem piachu, kurzu, błota,
wybojów i czegoś tam jeszcze.
Dziś zaś tych dawnych polskich
dróg doświadczyliśmy tylko
dwukrotnie na niewielkich kilkukilometrowych odcinkach, a
poza tym przez cały czas prowadziły nas dobre, ciemnobure
wstęgi nowych, polskich dróg.
One nie raniły nóg, wręcz przeciwnie, Jakby chcąc nam ulżyć,
zmówiły si ze słońcem i miękko
na siebie przyjmowały utrudzone stopy. Jakże wiele zaoszczędziły nam cierpień te nasze
drogi i to wciąż pogodne, słoneczne niebo. Inaczej wyglądałyby nasze stopy, gdyby drogi
były wyboiste, a do tego jeszcze
padały często deszcze. W ten
czas otarcia i oparzenia byłyby
nieuniknione. A tak, przy odpowiednio lekkim i przewiewnym
obuwiu, i przy stałej pielęgnacji
nóg można było uniknąć bolesnych ran (...) Chwalę więc na-

sze drogi. Kładły się one przed
nami jako bure wstęgi pośród
jasnych, żniwnych pól. Prowadziły nas w dal aż po siniejącą
linię
horyzontu.
Niekiedy
obrzeżały je szpalery przysadzistych kwitnących i pachnących miodem lip, tworząc nad
nimi zielono-złote sklepienie,
albo prężyły się, niby jakieś
gwardie przyboczne rzędy
smukłych, wyniosłych topoli.
Drogi prowadziły nas w dal.
A tam w dali, na wzniesieniach
przysiadła linia horyzontu.
Przysiadła i wabiła nieznanym.
Dziwne, że dal przyciąga myśli i
serce człowieka niczym jakiś
magnes. Człowiek bywa dalą
zafascynowany, tęskni za nią,
jak, gdyby tam za horyzontem
czekał na niego inny, lepszy
świat, w którym mogą ziścić
jego wszystkie marzenia. Idzie
więc ku tej dali, goni za nią
wzrokiem, podąża myślami.
Gdy stanic na jakimś wzniesieniu upaja się jej widokiem. Wieczorami rozgwieżdżone niebo
woła go bezkresem dali
wszechświata. Taka fascynacja,
taka tęsknota za dalą, to chyba
cechy tylko specyficznie ludzkie, one dane są tylko człowiekowi. To tylko myśl ludzka podąża ciągle gdzieś daleko w
przestrzeń i w czas, jak gdyby
chciała oznajmić, że człowiek ze
swoją jaźnią nie pochodzi, ani z
tego ziemskiego czasu, ani z tej,
ograniczonej ziemskiej przestrzeni. Takie to, różne, transcendentne refleksje nasuwały
mi się nieraz, podczas, gdy
stopy rytmicznie odmierzały
coraz, to nowe kilometry (…)»
Z DZIENNIKA BRONISŁAWA FIKUS
„POD BŁĘKITNYM ZNAKIEM
NA MARYJNYM SZLAKU” ∎

Dziękujemy rodzinie p. Bronisława
za udostępnienie nam zapisków.

3
dziecka oraz tych, którzy z Nim
byli, i wszedł tam, gdzie dziecko
leżało. Ująwszy dziewczynkę za
rękę, rzekł do niej: «Talitha
kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!»
Dziewczynka
natychmiast
wstała i chodziła, miała bowiem
dwanaście lat. I osłupieli
wprost ze zdumienia. Przykazał
im też z naciskiem, żeby nikt o
tym się nie dowiedział, i polecił,
aby jej dano jeść.
Rozważanie
horoba, ból, śmierć kogoś
bliskiego - te i inne oblicza
cierpienia wywołują sprzeciw.
Buntujemy się przeciwko nim, a
czasem przeciw Bogu, doszukując się Jego winy. Gdyby można
było cierpienie przeżywać w
inny sposób, ze spokojem czy
radością, przestałoby być cierpieniem. Niezgoda na cierpienie odkrywa słabość, obnaża
bezradność, upokarza. I dlatego
cierpiące osoby nierzadko doświadczają oczyszczenia w wierze. Być może w taki sposób
działa Bóg, usuwając to
wszystko, co w nas przysłania
Jego samego. Jezus podczas
ziemskiego życia nie unikał
cierpiących ludzi. Spotkania z
nimi pokazują, w jaki sposób
Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi w jego biedzie.
Głos Michała Archanioła

Ciąg dalszy wspomnień z dziennika
w kolejnym numerze biuletynu.
Chcesz podzielić się swoimi wspomnieniami? Napisz do nas!

Słowo Boże na niedzielę

∎ Lekcja
cierpienia

I czytanie: Mdr 1, 13-15; 2, 23-24
II czytanie: 2 Kor 8, 7. 9. 13-15
Ewangelia: Mk 5, 21-43
Słowa Ewangelii
dy Jezus przeprawił się z
powrotem łodzią na drugi
brzeg, zebrał się wielki tłum
wokół Niego, a On był jeszcze
nad jeziorem. Wtedy przyszedł
jeden z przełożonych synagogi,
imieniem Jair. Gdy Go ujrzał,
upadł Mu do nóg i prosił usilnie:
«Moja córeczka dogorywa,
przyjdź i połóż na nią ręce, aby
ocalała i żyła». Poszedł więc z
nim, a wielki tłum szedł za Nim
i zewsząd na Niego napierał.
A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi.
Wiele wycierpiała od różnych
lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz
miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z
tyłu między tłum i dotknęła się
Jego płaszcza. Mówiła bowiem:
«Żebym choć dotknęła Jego
płaszcza, a będę zdrowa». Zaraz
też ustał jej krwotok i poczuła w
swym ciele, że jest uleczona z

G

dolegliwości.
A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od
Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto dotknął mojego
płaszcza?» Odpowiedzieli Mu
uczniowie: «Widzisz, że tłum
zewsząd Cię ściska, a pytasz:
Kto Mnie dotknął». On jednak
rozglądał się, by ujrzeć tę, która
to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż
wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu
całą prawdę.
On zaś rzekł do niej: «Córko,
twoja wiara cię ocaliła, idź w
pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości».
Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka
umarła, czemu jeszcze trudzisz
Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do
przełożonego synagogi: «Nie
bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana,
brata Jakubowego.
Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno
zawodzących, wszedł i rzekł do
nich:
«Czemu
podnosicie
wrzawę i płaczecie? Dziecko nie
umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go.
Lecz On odsunął wszystkich,
wziął z sobą tylko ojca i matkę

C

O. JAROSŁAW KRAWIEC
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
– dodatkowa msza święta w niedzielę o godz.
20.30 w Starzyńskim Dworze.
1. Dzisiaj w czasie mszy świętej o godz. 12.00 3. W tym tygodniu przypadają dni eucharymodlimy się razem z Bractwem Brewiarza
styczne – Godzina Święta w czwartek od
Świętego, spotkania różańcowe w Połchówku
godz. 17.00 do godz. 18.00, spowiedź święta
i w Starzyńskim Dworze.
w piątek o godz. 16.00 w Werblini, a o godz.
2. Od dzisiejszej niedzieli wakacyjny układ
17.30 w Starzynie. Ks. Jan odwiedzi chorych z
mszy świętych w miesiącach lipcu i sierpniu
sakramentami świętymi w piątek, a ks. Seba-

∎ Ogłoszenia parafialne
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stian w pierwszą sobotę miesiąca sierpnia.
4. W sobotę 14 lipca od godz. 15.00 festyn charytatywny w
Werblini dla Patryka – do przyszłej niedzieli można jeszcze
ofiarować fanty bądź zadeklarować wszelkie formy pomocy
i uczestnictwa w biurze parafialnym lub u pani Lucyny Roeske.
5. U ministrantów do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała Archanioła”.
6. Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Szymon Piotr Liss z par. Starzyno i Agnieszka Maria
Grzywacz z par. Leśniewo.
I-sza: Mateusz Karol Bank i Anna Barbara Stankowska z par.
Starzyno.
III-cia: Szymon Bulczak z par. Starzyno i Magda Klepin z par.
Leśniewo.
III-cia: Sebastian Piotr Lantowski z par. Starzyno i Iwona Ewa
Radtke z par. Strzelno.
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 mieszkańcom
Cegielni i Głuszewa, a o sprzątanie w sobotę po porannej
mszy świętej prosimy mieszkańców ul. Słonecznej i Spokojnej ze Starzyna.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 2 lipca 2018 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Bernarda, Teofil i Jan Ustarbowscy
Wtorek, 3 lipca 2018 r.
– Święto św. Tomasza, apostoła
07:00 W intencji parafian
18:00- + Leon i Łucja Miler, córka Ewa, synowa
Zdzisława
Środa, 4 lipca 2018 r.
07:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę dla parafian ze Starzyna i Tyłowa
17:00 Nowenna Werblinia: + Zbigniew Śliwiński; + Janina i Michał Dominik; + Felicja i
Józef Dettlaff
18:00 Nowenna Starzyno: O zdrowie i opiekę
Matki Bożej dla Marka; Jan Jeka – od pracowników zakładu Jantar; Jan, Franciszka, Anna i Brygida Miłosz; Mąż Marek
Preiss; + Regina i Jan Chachaj; + Babcia
Gosia; + Maria i Brunon Hebel, Magdalena
Łepek (dn. ur.); + Marek Bullmann (m-c
po śmierci)
Czwartek, 5 lipca 2018 r.
07:00 + Brunon i Łukasz Licau
16:00 Werblinia: + Dr Piotr Konefka (1r. śm.)
18:00 + Rodzice Anna i Józef Skrzypkowscy

Papieska intencja
na lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby
kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani
i pokrzepiani przez przyjaźń z
Panem i braćmi.

Myśl tygodnia
„Łatwe a mimo to wspaniałe:
być skromnym, gdy się jest
wielkim”
Wolter ∎

Redakcja: Damian Pulczyński,
Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
oraz artykuły do publikacji prosimy
kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na stronie internetowej parafii. Pozyskane
ofiary przekazywane są na fundusz
ministrancki naszej parafii.

Piątek, 6 lipca 2018 r.
– Wspomnienie bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej
07:00 + Stefan Labudda (r. śm.)
16:30 Werblinia: + Mąż Jan Blar
18:00 + Paweł i Zofia Muttka
Sobota, 7 lipca 2018 r.
07:00 + Jan Koss, Michał Koss, z rodziny Koss
18:00 + Antonina i Stanisław Dudek
Niedziela, 8 lipca 2018 r.
– XIV Niedziela Zwykła
07:00 + Rodzice Anna i Leon Dettlaff
+ Jan, Franciszek Adrian, Franciszek, Elżbieta, Jan, Anna, Gerard, Alfons i Apolonia
Pulczyńscy
08:30 Werblinia: + Jan i Joanna Fleming
10:00 + Rodzice Berta i Konstanty Rohde
12:00 + Rodzice Jan i Anna, ojczym Franciszek,
żona Eryka, bratowa Jadwiga
18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy
20:30 Starzyński Dwór: + Manfred Krampichowski, Franciszek i Joachim Płomień

