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Z życia Kościoła
∎ Dzisiaj w Kościele obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Z życia parafii

∎ „Pan jest moim
pasterzem, nie
brak mi niczego”

W

czoraj w naszej parafii
miała miejsce wspaniała uroczystość. Dzieci
uczęszczające do klas II i III
Szkoły Podstawowej w Starzynie oraz Werblini przystąpiły po raz pierwszy do
Komunii Świętej. Słowa znanego wszystkim Psalmu 23
zostały wybrane jako jeden
z motywów przewodnich
tego ważnego dnia w życiu
każdego z 67-rga dzieci.
Już od września ubiegłego
roku uczęszczały one na spotkania, podczas których ks.
proboszcz Jan przygotowywał
je do tego ważnego sakramentu. Okres przygotowań do
Pierwszej Komunii Świętej
stał się dla poszczególnych rodzin szansą na pogłębienie
przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Przyczyniły
się do tego: wspólne uczęszczanie na nabożeństwa, nauki,
spotkania oraz Msze Św. Nie
tylko dla dzieci, ale również
dla ich bliskich - głównie rodziców i rodzeństwa, miniony
czas był okresem bardzo in-

tensywnym: święcenie świec i
medalików oraz pierwsza spowiedź.
Warto dodać, iż kiedyś
przyjmowanie
Eucharystii
przez dzieci w wieku 8-9 lat
było niemożliwe. Reformę w
zakresie obniżenia wieku, w
którym można przystąpić do I
Komunii Świętej zawdzięczamy Papieżowi Piusowi X.
Dekretem „Quam singulari
Christus amore" określił wiek
dzieci mogących przyjąć Komunię Świętą. Dekret ten zapoczątkował tradycję tzw.
wczesnej Komunii św., czyli
przygotowania dzieci do Komunii św. już w wieku przedszkolnym. W dekrecie tym napisał on „Co się więc tyczy spowiedzi, to za wiek rozeznania
trzeba uważać ten wiek, w którym dziecko zdoła już odróżnić to, co uczciwe, od tego, co
jest nieuczciwe, czyli wiek,
kiedy dziecko dochodzi do
jako takiego używania rozumu. Podobnie co do pierwszej Komunii, należy uznać za
wiek rozeznania ten, w którym
dziecko umie odróżnić Chleb
eucharystyczny od zwykłego
chleba, a to właśnie jest ów
wiek, w którym dziecko osiągnęło używanie rozumu.”
W
książce
„Wstańcie,

chodźmy” Karol Wojtyła opowiadał: „Wzruszające świadectwo miłości pasterskiej
wobec dzieci dał mój poprzednik, św. Pius X, przez decyzję
dotyczącą Pierwszej Komunii
Świętej. Nie tylko obniżył wiek
konieczny, by móc przystąpić
do Stołu Pańskiego, z czego i ja
skorzystałem w maju 1929
roku, ale także otworzył możliwość przyjęcia Komunii
świętej jeszcze przed ukończeniem siódmego roku życia, jeśli dziecko wykazuje wystarczające rozeznanie.”
Pamiętajmy w codziennej
modlitwie o wszystkich dzieciach, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii
Świętej.
GL ∎

∎ Apostolat
Margaretka

W

Naszej parafii dnia 8
maja 2018 roku powstał „Apostolat Margaretka”. Od tego dnia Ksiądz
Tadeusz Semmerling został
objęty nieustanną modlitwą
przez 7 osób z Naszej parafii.
Data jest szczególna, gdyż 8
maja Ksiądz Tadeusz obchodzi swoje urodziny.
Istotą „Apostolatu Margaretka” jest codzienna modli-
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twa za konkretnego kapłana,
jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. „Matka
Boża bardzo pragnie, aby
wszyscy wierni gorąco kochali
swych kapłanów, gdyż kapłan
jest jak Mojżesz, którego zadaniem jest prowadzić kościół
bezpieczną drogą do Ziemi
Obiecanej czyli Nieba”.
Nazwa „Margaretka” pochodzi od imienia niezwykłej
osoby, którą była Margaret
O’Donnell z Kanady. W wieku
13 lat zachorowała i została
całkowicie
sparaliżowana.
Margaret szybko zrozumiała,
że ta choroba jest jej powołaniem, tak jak dla innych małżeństwo, kapłaństwo lub inne
życie zakonne. Zaczęła więc
poświęcać swoje cierpienie
modląc się zarówno za parafię
i swojego księdza proboszcza,
również we wszystkich intencjach, które jej powierzano.
Margaret zmarła w wieku 40
lat. Trzy lata później prof. Luise Ward założyła Ruch Margaretek. Nazwała go jej imieniem.
Symbolem Apostolatu Margaretka stał się, więc mały
biały kwiatek, który oznacza
poświęcenie, prostotę i jedność.
Święte życie Margaret
O’Donnell stało się zaczątkiem, nasieniem dla wielu
„Margaretek” zakwitających w
ogrodach Kościoła modlitwą
za kapłanów składanych u
stóp Maryi.
Margaretki mają złote serca.
MAŁGORZATA METER ∎

Warto poczytać

∎ Karol Wojtyła
– wielki Polak

W

piątek obchodzimy
rocznice urodzin Karola Wojtyły. Postać ta
znana jest każdemu w kraju,
jak i zagranicą. W tym okresie warto przypomnieć sobie kilka faktów z życia tego
wielkiego Polaka.
Karol Józef Wojtyła urodził
się w Wadowicach 18 maja
1920 r. Był synem Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich.
Pierwsze lata życia spędził w
skromnej kamienicy przy ulicy
Kościelnej 7. W dzieciństwie
najczęściej nazywano go Lolkiem. Pierwszą Komunię Św.
przyjął w dniu 29 maja 1929 r.,
zaś sakramentu bierzmowania
udzielił mu abp Adam Stefan
Sapieha 3 maja 1938 r. przyjmując imię Hubert. Niestety
dzieciństwo nie szczędziło
młodego Karola – w wieku 9
lat stracił matkę, potem także
starszego brata Edmunda. Po
ich śmierci przeprowadził się
z ojcem do Krakowa. Tam na
Uniwersytecie Jagiellońskim
rozpoczął
studia
polonistyczne. Niestety w wyniku
wybuchu II wojny światowej
zmuszony był przerwać studia
i zaczął pracować fizycznie w
kamieniołomie i zakładach
chemicznych Solvay. Pomimo
ciężkiej sytuacji znalazł czas
na rozwijanie swej teatralnej
pasji. W 1941 r. Karol wraz z
przyjaciółmi założył Teatr
Rapsodyczny. Niestety w 1941
r. musiał też pożegnać swojego ojca, Karol od tego mo-

mentu został bez bliskich na
świecie. Jesienią 1942 r. postanowił wstąpić do działającego w podziemiu seminarium
duchownego. Cztery lata później 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie z
rąk metropolity krakowskiego
księcia kard. Adama Sapiehy.
Swoją Mszę prymicyjną odprawił w Krypcie św. Leonarda na
Wawelu. Wkrótce potem rozpoczął 2-letnie studia w Rzymie na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum. Po powrocie do kraju ks.
Karol Wojtyła został wikarym
w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici. W sierpniu 1949 r. został duszpasterzem w krakowskim kościele św. Floriana. W
1958 r. został mianowany biskupem biskupem pomocniczym Krakowa. Konsekracji
Karola Wojtyły na biskupa dokonał 28 września 1958 r. w
katedrze na Wawelu arcybiskup Eugeniusz Baziak. Jako
biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie
swej posługi, które brzmiało:
Totus Tuus (z łac. Cały Twój).
Ks. Wojtyła rozpoczął również wykładać filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym czasie powstały
m. in. „Miłość i odpowiedzialność" oraz „Osoba i czyn",
„Brat naszego Boga" oraz
„Przed sklepem jubilera”.
Jako biskup krakowski aktywnie uczestniczył w pracach
II Soboru Watykańskiego, zaś
po jego zakończeniu otrzymał
godność kardynała z rąk
Pawła VI. 16 października
1978 r. na zwołanym po
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śmierci Jana Pawła I drugim
konklawe w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła został
wybrany na papieża i przybrał
imię Jana Pawła II. Inauguracja
pontyfikatu odbyła się na
Placu św. Piotra 22 października 1978 r. Jan Paweł II był
pierwszym papieżem z Polski,
jak również pierwszym po 455
latach papieżem nie Włochem,
w chwili wyboru miał 54 lata.
2 kwietnia 2005 r. Jan Paweł
II odszedł „do domu Ojca". Już
w trakcie ceremonii pogrzebowej wierni zgromadzeni na
Placu św. Piotra wołali: Santo
Subito, prosząc o wyniesienie
zmarłego na ołtarze.
Podsumowując - pontyfikat
Jana Pawła II zalicza się do jednego z najdłuższych, bowiem
łącznie trwał 9666 dni. W czasie swego pontyfikatu ogłosił
ponad 1300 osób błogosławionymi oraz kanonizował
480 świętych. Papież Jan Paweł II był pielgrzymem – odbył 104 pielgrzymki, odwiedził 135 krajów, zaś Polskę odwiedził siedem razy.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Wybrani
do misji

I czytanie: Dz 1, 1-11
II czytanie: Ef 4, 1-13
Ewangelia: Mk 16, 15-20
Słowa Ewangelii
ezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu! Kto uwierzy i
przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki
towarzyszyć będą tym, którzy
uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi
językami mówić będą; węże
brać będą do rąk, i jeśliby co
zatrutego wypili, nie będzie im
szkodzić. Na chorych ręce
kłaść będą, a ci odzyskają
zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś
poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi

J
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i potwierdzał naukę znakami,
które jej towarzyszyły.
Rozważanie
i, którzy z odwagą i zaufaniem idą i głoszą Ewangelię, otrzymują Boże błogosławieństwo. Pan współdziała z
nimi i wspomaga ich swoją łaską. Czasem w obliczu naszych
osobistych słabości i grzechów
możemy poczuć się niegodni,
by być głosicielami Chrystusowego orędzia. Jest to jednak
pokusa. Bóg chce posłużyć się
właśnie nami. Kto uwierzy i
przyjmie chrzest, otrzyma
Jego moc i tym samym zdolność do wypełniania misji wynikającej z chrześcijańskiego
powołania. Chrystus wybrał
na apostołów ludzi słabszych i
grzesznych. Wybiera także
nas, abyśmy w Jego imię, poprzez świadectwo chrześcijańskiej miłości, wyrzucali "demony i uzdrawiali chorych"

C

KS. MARIUSZ KRAWIEC SSP
„EWANGELIA 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. W czwartek imieniny obchodzi ks. Arcybiskup
Metropolita Sławoj Leszek Głódź – polecajmy
Go naszej modlitwie.
2. Dzieci pierwszokomunijne uczestniczą w białym tygodniu dzisiaj o godz. 10.00, a w dni zwykłe do piątku o godz. 18.00. Wyjazd po komunii
świętej będzie miał miejsce w czwartek 17
maja o godz. 7.45. – powrót około godz. 21.00.
Zapisy w poniedziałek w biurze parafialnym.
3. Rozpoczęliśmy 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. Kandydaci do sakramentu bierzmowania rozpoczynają dzisiaj nowennę do Ducha Świętego
– w ciągu tygodnia zapraszamy młodzież do
udziału we mszy świętej o godz. 18.00.
5. W najbliższym czasie:
- 22 maja (wtorek) o godz. 18.00 uroczystość
bierzmowania,
- 26 maja (sobota) o godz. 14.00 msza święta
jubileuszowa ks. Rafała Starkowicza z okazji
25-lecia kapłaństwa,
- 26 i 27 maja pielgrzymka na Kalwarię Wejherowską na uroczystości Trójcy Przenajświętszej,
- 31 maja uroczystość Bożego Ciała – o godz.
8.30 msza z procesją w Werblini, a w Starzynie
o godz. 10.00 – ul. Długą - I stacja przy kapliczce
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przy ul. Mechowskiej, II u p. Marciniak, III na Osiedlu Leśnym
i IV na ul. Brzozowej,
- 1 i 2 czerwca tradycyjna pielgrzymka do Sanktuarium Św. Doroty w Montowach – szczegóły na plakacie w gablocie.
6. U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała Archanioła”.
7. Zapowiedzi przedślubne:
III-cia: Kamil Lewiński i Agnieszka Maria Orzeł z par. Starzyno.
III-cia: Paweł Białk z par. Gościcino i Monika Chamerek z par.
Starzyno.
8. 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 dzieci
pierwszokomunijnych, a w tym tygodniu prosimy również rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Dziękujemy rodzinom
dzieci pierwszokomunijnych za prace wykonane w Kościele,
a szczególnie p. Danielowi i Małgorzacie Poglettke.

∎ 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
„Radość tryska z czystego serca
i wytrwałości w modlitwie”
Św. Franciszek Salezy ∎

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.

Poniedziałek, 14 maja 2018 r. – Święto św. Macieja, apostoła
07:00 + Jan Pipka (14 gr.)
18:00 + Jan, Agnieszka, Andrzej Dzreżdżon, Anna, Leon i Jan Białk
Wtorek, 15 maja 2018 r.
07:00 + Jan Pipka (15 gr.)
18:00 + Paweł i Joanna Felkner, córka Ewa i synowa Zdzisława
Środa, 16 maja 2018 r. – Święto św. Andrzeja Boboli,
prezbitera i męczennika
07:00 + Leonia (r. śm.) i Jan Hebel
17:00 Nowenna Werblinia: Do Matki Bożej z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla kapłanów
z naszej parafii i dla członkiń I Róży Żywego Różańca z Werblini; + Janina Radziejewska – od I
Róży Żywego Różańca z Werblini
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Starzyna, Połchówka, Połchowa i Lubocina; Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla członkiń z II Róży Żywego Różańca ze Starzyna; Do Matki Bożej z prośba
o dalszą opiekę dla Marcela, Bartosza i Norberta; + Jan Pipka (16 gr.); + Mąż Mirosław (dn. ur.);
+ Helena i Michał Kirkowscy; + Rodzice Groenwald i Kromliccy; + Helena i Władysław Haase,
Elżbieta Rohde; + Helena (r. śm.) i Leon Ferra, Otylia i Jan Samel; + Joanna i Jan Fleming; + Maria
Zielke; + Anna i Józef Niezgoda i Irena Maciejewska; + Juliusz Ewalt; + Matka Gertruda, żona
Zofia; + Jan, Magdalena, Józef i Jan Glembin; + Chrzestny Jan Lieske
Czwartek, 17 maj 2018 r.
07:00 + Jan Pipka (17 gr.)
16:00 Starzyno: Dziękczynna z prośba o zdrowie
i opiekę Matki Bożej dla Alicji i Adriana w
1-szą rocznicę ślubu
18:00 + Józef (r. śm.), Bronisława i Zygmunt Wegner.
Piątek, 18 maja 2018 r.
07:00 + Jan Pipka (18 gr.)
17:00 Starzyński Dwór: Dziękczynna z prośbą o
Boże błogosławieństwo w dn. ur.
18:00 + Jan Rutha

Sobota, 19 maja 2018 r.
07:00 + Jan Pipka (19 gr.)
15:00 Msza ślubna: Dawid Zielke i Agnieszka Jung
18:00 + Agata, Patryk i Angelika (5 r. śm.)
Niedziela, 20 maja 2018 r.
– Zesłanie Ducha Świetego
07:00 + Czesław Dampc (r. śm.)
08:30 Werblinia: W intencji parafian
10:00 + Jan Pipka (20 gr.)
12:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy
18:00 + Dziadkowie Kromliccy, Lesnau, Plińscy i
Doppke

