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Z życia Kościoła

∎ Święty Stanisław Kostka,
zakonnik,
patron Polski

D

oroczną pamiątkę św.
Stanisława Kostki Kościół w Polsce obchodził
wcześniej 13 listopada. Od
1974 r. święto to obchodzimy
18 września jako święto patronalne dzieci i młodzieży,
by na progu nowego roku
szkolnego prosić dla nich o
błogosławieństwo
i
potrzebne łaski.
Stanisław Kostka urodził się
w październiku 1550 r. w Rostkowie, w wiosce położonej
około 4 kilometrów od Przasnysza, na Mazowszu.
Stanisław Kostka miał trzech
braci i dwie siostry. Oto co Stanisław powiedział o swojej rodzinie: "Rodzice chcieli, byśmy
byli wychowani w wierze katolickiej, zaznajomieni z katolickimi dogmatami, a nie oddawali
się rozkoszom. Co więcej postępowali z nami ostro i twardo,
napędzali nas zawsze - sami jak
i przez domowników - do
wszelkiej pobożności, skromności, uczciwości, tak żeby nikt
z otoczenia, z licznej również
służby, nie mógł się na nas skarżyć o rzecz najmniejszą" .
Św. Stanisław swoje pierwsze nauki pobierał w domu ro-

dzinnym.
W domu rodzicielskim przebywał do 14. roku życia. Następnie Stanisław razem ze
swym bratem Pawłem rozpoczęli studia u jezuitów we
Wiedniu. Do jezuickiej szkoły w
Wiedniu uczęszczało wówczas
około 400 uczniów, a regulamin
tej szkoły streszczał się w jednym zdaniu: "Taką pobożnością, taką skromnością i takim
poznaniem przedmiotów niech
się uczniowie starają ozdobić
swój umysł, aby się mogli podobać Bogu i ludziom pobożnym,
a w przyszłości ojczyźnie i sobie
samym przynieść także korzyść". Do pobożności miała zaprawiać studentów codzienna
modlitwa przed lekcjami i po
lekcjach, codzienna Msza św.,
miesięczna spowiedź i Komunia św. Początkowo Stanisławowi nauka szła trudno, ale
pod koniec trzeciego roku należał już do najlepszych. Władał
płynnie językiem ojczystym,
niemieckim i łacińskim; uczył
się też języka greckiego.
Trzy lata pobytu w Wiedniu
to był dla Stanisława okres rozbudzonego życia wewnętrznego. Stanisław znał tylko
drogę do kolegium, do kościoła
i do domu. Swój wolny czas poświęcał na lekturę i modlitwę.
Zadawał sobie pokuty i biczował się. Intensywne życie wewnętrzne, nauka i praktyki pokutne tak bardzo osłabiły orga-

nizm chłopca, że bliski był
śmierci. Zapadł w niemoc
śmiertelną w grudniu 1565 r.
Kiedy św. Stanisław był już pewien śmierci, a nie mógł otrzymać Wiatyku, gdyż właściciel
domu nie chciał wpuścić katolickiego kapłana, wtedy św.
Barbara,
patronka
dobrej
śmierci, do której się zwrócił, w
towarzystwie dwóch aniołów
nawiedziła jego pokój i przyniosła mu ów Wiatyk. W tej również chorobie objawiła się
Świętemu Matka Najświętsza i
złożyła mu na ręce Boże Dzieciątko. Od Niej to doznał cudownego uleczenia z poleceniem by wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.
Nie było to rzeczą łatwą dla
Stanisława, gdyż jezuici nie
mieli zwyczaju przyjmować
kandydatów bez woli rodziców,
a on na nią nie mógł liczyć. Po
wielu trudnościach i zmaganiach Stanisław został przyjęty
do jezuitów najpierw na próbę,
gdzie zadaniem jego było sprzątanie pokoi i pomaganie w
kuchni, po pewnym jednak czasie, wraz z dwoma innymi kandydatami udał się Stanisław do
Rzymu i na skutek polecenia
prowincjała z Niemiec przełożony generalny przyjął go do
nowicjatu. Rozkład zajęć nowicjuszów przedstawiał się następująco: modlitwa, praca umysłowa i fizyczna, posługi w
domu i w szpitalach, dyskusje
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na tematy życia wewnętrznego
i o sprawach kościelnych, konferencje mistrza nowicjatu i
przyjezdnych gości. Stanisław
czuł się szczęśliwy, że wreszcie
osiągnął swój życiowy cel.
Przełożeni pozwolili Stanisławowi w pierwszych miesiącach 1568 r. złożyć śluby zakonne. Wielkim wydarzeniem
w życiu św. Stanisława było
przybycie 1 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Anielskiej
(dziś tę uroczystość obchodzimy 2 sierpnia) św. Piotra Kanizjusza, który zatrzymał się w
domu nowicjatu i wygłosił dla
nich konferencję. Po tej konferencji Stanisław powiedział do
kolegów: "Dla wszystkich ta nauka świętego męża jest przestrogą i zachętą, ale dla mnie
jest ona wyraźnym głosem Bożym. Umrę bowiem jeszcze w
tym miesiącu". Koledzy zlekceważyli sobie jego słowa. Jeszcze
5 sierpnia jeden z ojców zabrał
Stanisława do bazyliki Najświętszej Maryi Panny Większej na doroczny odpust. Za
kilka dni było święto Wniebowzięcia Matki Bożej. 10 sierpnia Stanisław napisał list do
Matki Bożej i ukrył go na swojej
piersi. Prosił by mógł odejść z
tego świata w uroczystość
Wniebowzięcia Maryi. Jego
prośba została wysłuchana. W
wigilię Wniebowzięcia Stanisław dostał silnych mdłości i
zemdlał. Wystąpił na nim zimny
pot i poczuł dreszcze, z ust zaczęła sączyć mu się krew. O północy zaopatrzono go Wiatykiem. Przeszedł do wieczności
tuż po północy 15 sierpnia
1568 r., mając zaledwie siedemnaście lat.
Wieść o jego pięknej śmierci
rozeszła się lotem błyskawicy

po całym Rzymie. Świętym został ogłoszony w 1726 r. wraz
ze św. Alojzym Gonzagą przez
papieża Benedykta XIII. Ciało
św. Stanisława spoczywa w kościele św. Andrzeja Boboli w
Rzymie w jego ołtarzu po lewej
stronie.
Ku czci św. Stanisława Kostki
wzniesiono w Polsce wiele
świątyń, wśród nich piękną katedrę w Łodzi. Najpiękniejszy
kościół pod wezwaniem św.
Stanisława znajduje się w Nowym Jorku. Św. Stanisław
Kostka
należy
do
najpopularniejszych
polskich
świętych. Przed cudownym obrazem św. Stanisława w obecnej katedrze lubelskiej modlił
się w 1651 r. król Jan II Kazimierz.
U początku nowego roku
szkolnego i akademickiego starajmy się prosić św. Stanisława
Kostkę, który jest patronem
dziatwy i młodzieży, aby wstawiał się on za nami i wypraszał
potrzebne nam wszystkim łaski.
NIEDZIELA.PL ∎

Warto poczytać

∎ Krótka historia
seminariów
duchownych
w Polsce

W

poprzednim numerze
rozpoczęliśmy cykl dotyczący seminariów duchownych w Polsce. Dziś ciąg dalszy tej historii.
Do powstałych w XVI w. seminarium duchownych należy
dodać jeszcze dwie uczelnie papieskie. Pierwsza została utworzona przy Kolegium Jezuitów
w Braniewie w 1578 r. Jej głów-

nym celem było kształcenie kapłanów, którzy w przyszłości
mieli pracować duszpastersko
wśród protestantów w Skandynawii. Kolejne seminarium
utworzono w 1582 r. w Wilnie,
zaś powołane zostało do kształcenia alumnów różnych narodowości w celach misyjnych
wśród prawosławnych. Należy
pamiętać, iż wyznaczone biskupom przez Sobór Trydencki zadanie utworzenia w diecezjach
seminarium było wówczas bardzo trudne. Funkcjonujące w
czasach
przedsoborowych
szkoły katedralne nie były w
stanie przygotować kandydatów do kapłaństwa, zaś działająca Akademia Krakowska oraz
Poznańska nie spełniały wymogów stawianych przez Sobór
nowym seminariom. Dodatkową trudnością był fakt, iż decyzje o powołaniu do życia seminarium biskup musiał konsultować z kapitułą (która nie
zawsze zgadzała się z decyzją
np. w zakresie miejsca utworzenia seminarium), czasem zaś biskup z decyzją o utworzeniu seminarium zwlekał (wówczas
kapitula musiała go ponaglać).
Pamiętać należy również o tym,
iż przy zakładaniu seminarium
nie zawsze kierowano się potrzebami danej diecezji. Ważną
rolę odgrywali bowiem fundatorzy danej uczelni. Oni - dzięki
środkom, jakie przeznaczali na
uczelnie - również mieli wpływ
np. na miejsce jej powstania.
Dodatkową trudnością był również brak kadry profesorskiej i
nauczycielskiej, która po pierwsze wykładała na kilku uczelniach, zaś po drugie było jej po
prostu mało. Ciekawostką jest,
iż wówczas cykl nauki w seminarium utrudniał fakt, iż kandy-
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i zaczął Go upominać. Lecz On
obrócił się i patrząc na swych
uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu,
lecz po ludzku».
Potem przywołał do siebie
tłum razem ze swoimi uczniami
i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść
za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z powodu Mnie
i Ewangelii, zachowa je».
Rozważanie
edług was, kim jestem?"
– pyta Jezus swoich
uczniów. Pyta i nas. To nie jest
egzamin z wiedzy religijnej,
podczas którego możemy pochwalić się swoją znajomością
różnych teorii na temat Chrystusa albo zawstydzić własną
ignorancją. To pytanie bardzo
osobiste i mające charakter decydujący: Kim jestem dla ciebie
teraz, w tym momencie twojego
życia? Jezus nie pyta, co o Nim
słyszeliśmy, czego nas nauczono na katechezie, co o Nim
kiedyś myśleliśmy. Pyta o teraz!
Tak jak żonę pytającą męża o
miłość interesuje "teraz" ich relacji, a nie to, co było przed laty.
Głos Michała Archanioła

datów przyjmowano przez cały
rok, nie zaś jak teraz wyłącznie
w okresie letnim, aby naukę
rozpocząć z początkiem października. Do obowiązków ówczesnych seminarzystów należał: codzienny udział w ofierze
Mszy świętej, przynajmniej raz
w miesiącu odbywali spowiedź
zaś w dni świąteczne służyli w
kościołach katedralnych i w innych na danym terenie. Inny był
również zakres wykładanych
przedmiotów.
Seminarzyści
uczyli się gramatyki, śpiewu,
prowadzenia rachunków kościelnych i innych dziedzin nauki, a ponadto gruntownie mieli
być nauczani Pisma Świętego,
ksiąg kościelnych, kazań świętych oraz udzielania sakramentów, a szczególnie zasad niezbędnych dla słuchania spowiedzi oraz obrzędów i ceremonii liturgicznych.
Należy pamiętać o tym, że
powołane przez Sobór Trydencki do życia seminaria duchowne stały się pewnym momentem zwrotnym i przełomowym w dziejach wychowania,
kształcenia i przygotowania
kandydatów do kapłaństwa.
Jednocześnie stworzyły nowe,
bardziej nowoczesne, optymalne warunki do kształcenia i
wychowywania przyszłych kapłanów. Dzięki wysiłkom biskupów oraz zrozumieniu idei

soborowych można powiedzieć, że kościół w Polsce włączył się w dzieło reformy i odnowy kształcenia kandydatów
do kapłaństwa.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Kim jestem
dla ciebie?
I czytanie: Iz 50, 5-9a;
II czytanie: Jk 2, 14-18;
Ewangelia: Mk 8, 27-35;
Słowa Ewangelii
ezus udał się ze swoimi
uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał
uczniów: «Za kogo uważają
Mnie ludzie?»
Oni Mu odpowiedzieli: «Za
Jana Chrzciciela, inni za Eliasza,
jeszcze inni za jednego z proroków».
On ich zapytał: «A wy za kogo
Mnie uważacie?»
Odpowiedział Mu Piotr: «Ty
jesteś Mesjasz». Wtedy surowo
im przykazał, żeby nikomu o
Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn
Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez
starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok

J

W

„

O. JAROSŁAW KRAWIEC OP
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
bezpłatnie otrzymać indeksy katechetyczne.
3. Wyjazd na pielgrzymkę autokarową do Św.
1. W sobotę o godz. 11.00 na plebani spotkanie
Lipki i Gietrzwałdu w sobotę (22 września) o
dla scholii parafialnej.
godz. 4.00.
2. U ministrantów do nabycia jest nowy numer 4. Zapowiedzi przedślubne:
„Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała
I-sza: Mateusz Hirth i Justyna Honorata Hirth
Archanioła”, a także dwa kolejne numery czaz par. Starzyno; II-ga: Robert Andrzej Madaj
sopisma katolickiego „Galilea” w cenie 7.50zł.
par. Św. Apostołów Piotra i Pawła Puck i MagW biurze parafialnym dzieci i młodzież mogą
dalena Maria Perszon par. Starzyno;

∎ Ogłoszenia parafialne
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II-ga: Tomasz Marek Drzeżdżon par. Starzyno i Joanna Maria
Perszon z par. Matki Boskiej Różańcowej Luzino.
5. Sołtys Starzyńskiego Dworu razem z Kołem Gospodyń Wiejskich dnia 21 września (piątek) o godz. 16.00 zaprasza seniorów na mszę świętą w kaplicy w intencji seniorów, a o godz.
17.00 na spotkanie przy muzyce oraz kawę i ciasto.
6. 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 Połchówka – domy po lewej stronie w kierunku na Świecino, a o
sprzątanie kościoła w czwartek po porannej mszy świętej państwa Pobłockich i Mońko przed uroczystością ślubną.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na wrzesień
Intencja ogólna: Aby młodzież
na kontynencie afrykańskim
miała dostęp do edukacji i pracy
we własnej ojczyźnie.

Myśl tygodnia
„Często ludzkie oko potrafi
Boga zobaczyć dopiero
poprzez łzy”
V. Hugo ∎

Poniedziałek, 17 września 2018 r.
Redakcja: Damian Pulczyński,
07:00 + Matka Aniela, brat Stefan, szwagier Alfred
Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
18:00 + Rozalia i Franciszek Marzejon
oraz artykuły do publikacji prosimy
Wtorek, 18 września 2018 r. – Święto św. Stanisława Kostki
07:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Boże bł. i zdrowie dla rodziny w rocznicę ślubu
Każdy numer biuletynu zamykany jest
18:00 + Żona Zofia
w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na
Środa, 19 września 2018 r.
stronie internetowej parafii. Pozy07:00 + Rodzice Jadwiga i Augustyn Kromliccy,
skane ofiary przekazywane są na funWeronika i Józef Groenwald
dusz ministrancki naszej parafii.
17:00 Nowenna Werblinia: + Łucja i Franciszek
Dzierżyńscy; + Rodzice Aniela i Jan Witstock, teściowie Michał i Gertruda Cyskow- Piątek, 21 września 2018 r. – Święto św.
scy; + Stanisław Zielke (9 r. śm.)
Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
18:00 Nowenna Starzyno: Z podziękowaniem za 07:00 + Za babcie i dziadków
otrzymane łaski z prośbą o dalsze i błogo- 16:00 Starzyński Dwór: O Boże błogosławieńsławieństwo Boże w 29-tą rocznicę ślubu;
stwo dla seniorów ze Starzyńskiego Dworu
Do Matki Bożej z podziękowaniem za tego- 18:00 + Jan, Brunon, Alfons, Juliusz, Gertruda i
roczne plony; + Anna i Stanisław Bieszk; +
Maria Rutha
Andrzej i Zygmunt Minga, Jan Kunc; + Józef Sobota, 22 września 2018 r.
i Maria Gaffke, Jadwiga i Jan Skwiercz, z ro- 07:00 + Joachim Labudda (r. śm.), Stefania i Józef
dziny Gaffke; + Leon i Aniela Muza; + Mąż i 15:00 Msza ślubna: Arkadiusz Mońko i Joanna Poojciec Jan Pipka, dziadkowie z obojga stron;
błocka
+ Maria Pulczyńska, Teresa i Alfons Milew- 16:00 Starzyno: Dziękczynna z prośbą o zdrowie
czyk; + Leon Laga; + Maria Minkowska (r.
i opiekę Matki Bożej w 60-tą rocznicę ślubu
śm.) i Antoni Doppka; + Aniela Labudda (mp. Cecylii i Leonarda Rutha
c po śmierci); + Bogdan Elwart (m-c po 18:00 + Mieczysław Felkner, Ewa Kwidzińska i
śmierci); + Henryk Marzejon (m-c po
Zdzisława Felkner
śmierci); + Ks. Bogdan Pulczyński; + Wanda Niedziela, 23 września 2018 r.
Labudda; + Magdalena Ciesielska; + Matka
– XXV Niedziela Zwykła
chrzestna Katarzyna Klebba – od chrze- 07:00 + Dziadkowie Bronisława i Stanisław Turśniaka Arka; + Bogdan Zdebski
czyn, Klara i Adam Gaffke
Czwartek, 20 września 2018 r. – Wspomnienie 08:30 Werblinia: Dziękczynna z prośbą o Boże bł.
św. męczenników Andrzeja Kim Taegon,
i zdrowie dla rodziny p. Kunc
Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
10:00 + Anna i Józef Niezgoda, Irena Maciejewska
07:00 + Bożena Dudek (2 r. śm.)
12:00 + Małgorzata i Władysław Gaffke (25 r. śm.)
18:00 + Mąż i ojciec Paweł Fleming
18:00 + Krzysztof Bizewski, Jan, Józef, Rozalia,
Roman, Antoni i Tekla Poglettke

