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Z życia Kościoła

∎ "Ciebie za patronkę moją (...)
dzisiaj obieram”
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maja to ważna data w historii naszego Kościoła i
Polski. W tym dniu obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski oraz święto narodowe
uchwalenia Konstytucji w
1792 r.
Oficjalne ustanowienie Maryi
patronką naszej ojczyzny sięga
XVII w. Lata 1655 - 1660 to na
ziemiach Rzeczpospolitej okres
potopu szwedzkiego. Z lekcji historii wszyscy wiemy o znaczeniu oblężenia Jasnej Góry (18.11
– 27.12.1655 r.). Ciekawostką
jest, że zawierzenie narodu polskiego Maryi nie nastąpiło w jasnogórskim sanktuarium, ale zupełnie gdzieś indziej. 01.04.1656
r. ówczesny król Jan II Kazimierz
Waza złożył śluby we Lwowie w
katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nastąpiło
to podczas Mszy św. odprawianej przez nuncjusza apostolskiego Pietro Vidoniego przed
obrazem Matki Bożej Łaskawej.
Słowa zawierzenia jakie wypowiedział król brzmiały następująco: “Ciebie dziś za Patronkę i
Królową obieram Wielka Boga
Człowieka Matko, Najświętsza
Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, (...)
do Najświętszych stóp Twoich
przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw

moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie,
księstwo litewskie, (...) Twojej
osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania
(...) pokornie przyzywam. (...)
przyrzekam przeto, (...) Tobie i
Twojemu Synowi, Panu naszemu
Jezusowi Chrystusowi, że po
wszystkich ziemiach Królestwa
mojego cześć i nabożeństwo ku
Tobie rozszerzać będę. Obiecuję
wreszcie i ślubuję, że kiedy za
przepotężnym pośrednictwem
Twoim i Syna Twego wielkim
zmiłowaniem, nad wrogami, a
szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, będę się starał
u Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie uroczyście, i to po wieczne czasy, był
święcony.”
Autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza był
św. Andrzej Bobola. Jak wskazują
źródła historyczne po Mszy
świętej, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej
Maryi Panny, a nuncjusz P. Vidoni proklamował Maryję Królową Korony Polskiej. On także
dodał
do
Litanii loretańskiej po raz pierwszy wezwanie: "Królowo Korony
Polskiej módl się za nami".
Ciekawostką jest, że zawarte
w litanii loretańskiej wezwanie
"Królowo Korony Polskiej"
(przekształcone po II wojnie
światowej w wezwanie „Królowo Polski”) zostało na stałe

wpisane do jej treści dopiero w
1908 r., po wydaniu zezwolenia
przez papieża Piusa X. Również
w 1908 r. ustanowiono święto
Królowej Polski dla diecezji
lwowskiej. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi
zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o rozszerzenie
tego święta na cały kraj. Jako
datę zaproponowano dzień 3
maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Jana
Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920
r. przez papieża Benedykta XV.
W 300. rocznicę ślubów lwowskich Episkopat Polski z inicjatywy prymasa Stefana Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i
odnowienia ślubów królewskich.
Nastąpiło to 26.08.1956 r. na Jasnej Górze.
GL ∎

Z życia parafii

∎ Dzieje Krzyża
w Parszkowie

A

by napisać kilka zdań o
stojącym
wśród
pól
krzyżu w Parszkowie, należy
wspomnieć o jego fundatorach.
Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 roku,
miejscowość Parszkowo położona w północno-zachodniej
części nowopowstałego państwa
Polskiego, w powiecie morskim
stała się miejscem zamieszkania
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i działalności majora lotnictwa
Zygmunta Tebinki. Tu wraz z
żoną Heleną w 1923 roku kupił
od skarbu Państwa Polskiego
majątek ziemski obejmujący
dwór, park i folwark wraz z wsią
i 399 ha ziemi. Dla upamiętnienia
odzyskania przez Polskę niepodległości i w podziękowaniu Bogu
ufundował i postawił w najwyższym punkcie na rozstajach dróg
do Mieroszyna i Strzelna krzyż,
na którym umieścił napis "Ojczyznę wolną wróciłeś Panie".
W 1939 roku Krzyż w Parszkowie został zlikwidowany
przez Niemców, a rodzina Tebinków wysiedlona z majątku.
23.08.1939 roku Zygmunt Tebinka został zmobilizowany do
wojska, otrzymał przydział do
kierowania portem wojennym w
Toruniu i opuścił Parszkowo. Z
powodu patriotycznej działalności w okresie międzywojennym
rodzina bez wątpienia figurowała na niemieckich listach Polaków przeznaczonych do likwidacji. 10 października 1939 roku
Helena Tebinka wraz z dziećmi
pod eskortą niemiecką została
wyrzucona z majątku. Cudem
uniknęła Piaśnicy, wojnę spędziła na Lubelszczyźnie w majątku w Kluczkowicach.
W 1945 roku wrócili na Pomorze, jednak nie mogli osiedlić się
w Parszkowie. Majątek na mocy
ustawy o reformie rolnej został
skonfiskowany i stał się własnością Skarbu Państwa. Dopiero w
1994 roku rodzina mogła ponownie wrócić na swoją ojcowiznę-przejęli majątek w dzierżawę, a dwór z parkiem odzyskali w 2004 roku jako bezprawnie zabrany.
Po powrocie do Parszkowa
ufundowali i postawili krzyż w
tym samym miejscu z tym samym napisem. U stóp krzyża Janusz Tebinka organizował w

dniu 3 Maja – Święcie Konstytucji – uroczystości patriotycznoreligijne dla mieszkańców okolicznych wsi i przyjaciół z Trójmiasta. Po jego śmierci 3-majowe spotkania przy krzyżu kontynuuje jego żona Maria Tebinka.
Krzyż w Parszkowie jest pamiątką 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
MARIA TEBINKA ∎

∎ Uroczystość
wręczenia sztandaru dla Rady
Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich
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kwietnia 2018 roku w
Żelistrzewie odbyła się
uroczystość wręczenia sztandaru dla Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Pucku.
Według informacji to pierwszy
sztandar tego typu w Polsce.
Rada Gminna KGW powstała
w roku 2004 i obecnie zrzesza 25
Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Puckiego .Należą do nich
również trzy Koła z naszej parafii- KGW Starzyno, KGW Starzyński Dwór oraz KGW Werblinia.
Uroczystość wręczenia sztandaru zainaugurowana została
uroczystą mszą świętą prowadzoną przez proboszcza żelistrzewskiej parafii- ks. Romana
Richerta, który dokonał także
poświęcenia sztandaru. Następnie odbył się uroczysty przemarsz delegacji i zaproszonych
gości do DWK w Żelistrzewie,
gdzie dokonano przekazania
sztandaru
przewodniczącej
Rady Gminnej KGW. Kolejnym
ważnym elementem uroczystości było ślubowanie na sztandar
wierność szlachetnym wartościom społecznym oraz dumne
promowanie swojej Małej Ojczy

zny przez przewodniczące Kół
Gospodyń oraz dokonano przybicia symbolicznego gwoździa w
drzewiec sztandaru .
Projekt sztandaru wykonał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie
Puck – p. Jan Paweł Dettlaff.
Awers sztandaru nawiązuje bezpośrednio do patronki wszystkich gospodyń- św. Marty. Św.
Marta urodziła się w Betanii,
była siostrą Marii i Łazarza. Jezus
bardzo często gościł w ich domu.
Jest nam znana przede wszystkim z ewangelii św. Łukasza podczas której Marta krzątała się ,
chciała służyć Jezusowi, jej siostra Maria natomiast usiadła
przy nim i słuchała jego słów. Św.
Marta jest także patronką hotelarzy, gości, kucharzy. Atrybutami
świętej są: chochla, miotła, smok
lub klucze. Jej wspomnienie liturgiczne przypada na 29 lipca.
Na rewersie sztandaru znajduje
się Orzeł Biały, a wokół niego napis: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, a poniżej nadrzędne cechy, jakie
przyświecają gospodyniom, a
więc: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo, a
także herby samorządów, z których pochodzą członkinie KGW.
Uroczystość wręczenia sztandaru była także okazją do podziękowań dla przedstawicieli
władz oraz zaproszonych gości, z
którymi na co dzień współpracują gospodynie z Kół Gospodyń.
Przedstawiciele wojewódzkich
władz kółek rolniczych wręczyli
także 24 kobietom najwyższe
odznaczenia KGW – „Order Serca
Matkom Wsi”, ponadto 14 członkiń otrzymało odznakę „Aktywna w KGW”, wśród nich znalazły się również panie , należące
do KGW z naszej parafii. Nie
obyło się bez licznych wzajemnych podziękowań za owocną
współpracę oraz miłych słów
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uznania za dodatkową działalność społeczną jaką na co dzień ,
często mimo licznych obowiązków domowych i zawodowych
zajmują się członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. JOANNA LISS ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Orędownictwo
Maryi
I czytanie: Dz 9, 26-31
II czytanie: 1 J 3, 18-24
Ewangelia: J 15, 1-8
Słowa Ewangelii
ezus powiedział:
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest
tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we
Mnie owocu, odcina, a każdą,
która przynosi owoc, oczyszcza,
aby przynosiła owoc obfitszy.

J

Wy już jesteście czyści dzięki
słowu, które wypowiedziałem
do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w
was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu
sama z siebie – jeżeli nie trwa w
winnym krzewie – tak samo i wy,
jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym,
wy – latoroślami. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity, ponieważ beze Mnie
nic nie możecie uczynić. Ten, kto
nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i
uschnie. Potem ją zbierają i
wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli
we Mnie trwać będziecie, a słowa
moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
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uczniami».
Rozważanie
aryja jest dla nas wzorem
osoby, która zaufała bezgranicznie Bogu. Otrzymała od
Niego przywilej bycia Matką
Zbawiciela. Swoim "tak" w dniu
Zwiastowania weszła w drogę,
która choć wymagała od Niej
trudu i ofiary, przyniosła niezwykłe owoce. To dzięki Jej posłuszeństwu ludzkość otrzymała
Odkupiciela - Jezusa Chrystusa.
Od momentu chrztu jesteśmy
wszczepieni w tę winną latorośl,
jaką jest Kościół. Czerpiemy z
niej duchowe soki potrzebne do
życia. Naszym zadaniem jest wytrwać i nie dać się oderwać od
winnego szczepu. Szatan nieraz
będzie nas zwodził. Mamy jednak oparcie w Maryi. Wzywajmy
Jej orędownictwa.

M

O. MARIUSZ KRAWIEC SSP
„EWANGELIA 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. Jutro o godz. 19.00 w sali OSP Werblinia spotkanie dla osób pragnących się zaangażować w
festyn charytatywny dla Patryka, który odbędzie się w sobotę 14 lipca 2018r.
2. Spotkanie dla dzieci przed pierwszą komunią
świętą w sobotę o godz. 9.00 (grupa I) i 10.00
(grupa II) oraz w niedzielę po mszy świętej o
godz. 12.00 obydwie grupy. Spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz
ich rodziców w niedzielę po mszy o godz. 10.00.
W najbliższą sobotę na plebanii o godz. 11.00
próba dla dzieci śpiewających w scholii.
3. Rozpoczyna się 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 czwartek uroczystość Matki Bożej Królowej
Polski – wielkie święto Kościoła i naszej Ojczyzny. Msze święte z odnowieniem ślubów Jasnogórskich Narodu w układzie niedzielnym, a dodatkowa msza święta z błogosławieństwem pól

5.

6.
7.
8.

9.

w Parszkowie o godz. 11.00. Prosimy o wywieszenie w tych dniach flag narodowych. Odpust
obchodzi parafia w Tyłowie.
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.
Z racji uroczystości ku czci Św. Floriana msze
święte w intencji OSP Starzyno i Werblinia w
piątek o godz. 17.00.
U ministrantów do nabycia jest nowy numer
„Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała Archanioła”.
Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Kamil Lewiński i Agnieszka Maria Orzeł z
par. Starzyno.
I-sza: Paweł Białk z par. Gościcino i Monika
Chamerek z par. Starzyno.
Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy
za sprzątanie kościoła państwu Glowienke
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i Wachowiak oraz Chmiel i Hirsch, a w tym tygodniu prosimy
rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Papieska intencja
10.Od jutra do środy ze względu na prace w kościele msze na kwiecień
święte w kaplicy pogrzebowej.

∎ Intencje mszalne

Ogólna: Aby odpowiedzialni za
zarządzanie gospodarką światową znaleźli odwagę do powiedzenia "nie" gospodarce wykluczenia, otwierając nowe drogi.

Poniedziałek, 30 kwiecień 2018 r.
07:00 + Zygmunt Zielke (30 gr.)
17:00 Starzyno: Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo
dla Elżbiety Miotk w 91. urodziny
Myśl tygodnia
18:00 + Rodzice Anna i Zygmunt Jankowscy, ojciec Franciszek
Kreft, brat Rafał, ciocia Prakseda, dziadkowie z obojga „Potrzeba nieustannej odnowy
umysłów i serc, aby przepełstron
niała je miłość i sprawiedliwość,
Wtorek, 1 maja 2018 r. – Wspomnienie
uczciwość i ofiarność, szacunek
Św. Józefa Rzemieślnika
dla innych i troska o dobro
07:00 + Jan Pipka (1 gr.)
wspólne, szczególnie o to dobro,
18:00 Dziękczynna dla rodziny p. Tuszer w 5. rocznicę ślubu
jakim jest wolna Ojczyzna.”
Środa, 2 maja 2018 r. – Wspomnienie św. Atanazego
Św. Jan Paweł II ∎
07:00 + Jan Pipka (2 gr.)
17:00 Nowenna Werblinia: Do Matki Bożej dziękczynna z prośbą Redakcja: Damian Pulczyński,
o zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń III Róży Żywego Piotr Plasun.
Różańca z Werblini; + Rodzice Jeka i Zinkel; + Felicja i Józef Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
oraz artykuły do publikacji prosimy
Dettlaff
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Bożej z prośbą o zdrowie i kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
szczęśliwą operację dla ojca Stanisława – intencja od syna; Każdy numer biuletynu zamykany jest
O dar Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla córki w czwartek wieczorem. Archiwalne
Darii; + Jan Glembin – od mieszkańców ulicy Lipowej; + numery biuletynu znajdują się na stroBronisław Błaszk (dn. ur.); + Rodzice Władysława i Stani- nie internetowej parafii. Pozyskane
sław Zielke, brat Florian; + Stanisław, Antonina i Jan Dudek; ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.
+ Brunon (dn. ur.) i Helena Grabowscy, Zygmunt Trepczyk;
+ Magdalena Marciniak, rodzice Jan i Aniela, brat Stanisław, teściowie Maria i Paweł Rathenow;
+ Anna i Józef Stromscy, Anna i Brunon Gierszewscy, siostra Zofia; + Ojciec chrzestny Jan Adrian;
+ Hildegarda Muza (m-c po śmierci); + Antoni Krzyżon
Czwartek, 3 maja 2018 r. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
07:00 + Jan Pipka (3 gr.)
08:30 Werblinia: + Józef, Anna i Michał Goyke
10:00 + Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie
i Boże bł. w pewnej intencji
11:00 Parszkowo: W intencji Ojczyzny i śp. Janusz
Tebinka
12:00 + Augustyn (dn. ur.) i Helena (r. śm. )
Kownatke
18:00 + Siostra Aniela i Paweł Grzenkowicz
Piątek, 4 maja 2018 r. – Wspomnienie
św. Floriana, męczennika
07:00 + Jan Pipka (4 gr.)
16:30 Starzno: + Mąż Jan Blar
17:00 Starzyno: W intencji OSP Starzyno
17:00 Werblinia: W intencji OSP Werblinia
18:00 Starzyno: + Rodzice Anna i Józef Stromscy,

Walerian i Maria Dampc
Sobota, 5 maja 2018 r.
07:00 + Ks. Czermiński
18:00 + Jan Pipka (5 gr.)
Niedziela, 6 maja 2018 r.
– VI Niedziela Wielkanocna
07:00 + Rodzice Cecylia i Stefan Turczyn
+ Jan, Franciszek Adrian, Franciszek,
Elżbieta, Jan, Anna, Gerard, Alfons i Apolonia Pulczyńscy
08:30 Werblinia: + Matka Helena Mudlaff (r. śm.)
10:00 + Mąż Alfons Drzeżdżon
12:00 + Jan Pipka (6 gr.)
15:00 Starzyński Dwór: + Rodzice Anna i Leon
Dettlaff
18:00 + Rodzice Róża i Michał Dominik

