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Z życia Kościoła

∎ Nabożeństwa
czerwcowe

C

zerwiec w Kościele Katolickim jest miesiącem
poświęconym
Jezusowi
Chrystusowi. To właśnie w
tym miesiącu są odprawiane
nabożeństwa skierowane
do Jego Najświętszego Serca,
o którym papież Leon XIII
mówił, że jest ono „symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości” Jezusa
do wiernych.
Nabożeństwo czerwcowe
jest odprawiane od XIX wieku.
Jako modlitwa całego Kościoła
powszechnego zostało zatwierdzone przez papieża
Piusa IX w 1873 r. Wiąże się
ono ściśle z postacią św. Małgorzaty Marii Alacoque. Ta
francuska wizytka, żyjąca w
XVII w., stała się inicjatorką
kultu Najświętszego Serca
Pana Jezusa po objawieniach,
jakich doświadczyła – sam Jezus wzywał ją do upowszechnienia nabożeństwa ku czci
swojego Serca. Najważniejsze
z owych objawień miało miejsce właśnie w czerwcu 1675 r.
Pomysł nabożeństw czerwcowych wyszedł w połowie
XIX w. od Anieli de SainteCroix, francuskiej siostry zakonnej. Będąc jeszcze w nowicjacie doszła do wniosku, że

skoro maj jest poświęcony
Matce Bożej, to czerwiec należy ofiarować Sercu Jezusowemu. Podzieliła się tym spostrzeżeniem z wychowawczynią i koleżankami. Przychylnie
odniosła się do niej przełożona klasztoru, a następnie biskup paryski.
W czerwcu przypada także
Święto Serca Pana Jezusa.
Zasadniczymi
elementami nabożeństwa czerwcowego są adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Litania
do Najświętszego Serca Jezusowego.
NP ∎

∎ Uroczystość
Najświętszego
Serca Pana
Jezusa oraz dziewięć pierwszych
piątków miesiąca

W

najbliższy piątek, po
oktawie Bożego Ciała
będziemy obchodzić Uroczystość
Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
Skąd więc w tytule mowa o
pierwszym piątku, skoro ten
już był 1 czerwca? Mianowicie
łączy je osoba św. Małgorzaty
Marii Alacoque. To właśnie
ona nazywana jest apostołką
Najświętszego Serca Pana Je-

zusa.
Oto kilka faktów z życia tej
świętej: przyszła na świat
22.07.1647 r. w Lauthecourt
(Francja). Już po trzech dniach
została ochrzczona, a podczas
obrzędu nadano jej imię Małgorzata. W wieku czterech lat
złożyła ślub dozgonnej czystości. Kiedy miała osiem lat
zmarł jej ojciec, zostawiając
pod opieką żony siedmioro
dzieci. Po śmierci ojca Małgorzata trafiła do kolegium w
Charolles,
prowadzonego
przez Siostry Klaryski. Nieuleczalnie chora wróciła do rodzinnego domu, a w 1661 r. za
wstawiennictwem Matki Bożej odzyskała zdrowie. Małgorzata rozwijała życie w modlitwie, odznaczała się wielką
miłością do Chrystusa obecnego w Najświętszej Eucharystii i do Ukrzyżowanego,
uczyła katechizmu, spieszyła z
pomocą ubogim i chorym.
25.05.1671 r. wstąpiła do
klasztoru Sióstr Nawiedzenia
(wizytek) w Paray-le-Monial.
Habit zakonny otrzymała 25
sierpnia tego samego roku.
Zmarła 17.10.1690 r. w klasztorze w wieku 43 lat. Jej pogrzeb odbył się wieczorem 18
października.
Święta ta znana jest przede
wszystkim z objawień jakich
doświadczała. W latach 16731689 Małgorzata doświad-
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czyła przed Najświętszym Sakramentem 80 wizji i objawień związanych z tajemnicą
Serca Jezusowego, zaś 30 z
nich opisała. Wśród objawień
wyróżniają się przede wszystkim cztery tzw. wielkie objawienia, które mają charakter
społeczny i kościelny.
Pierwsze
odbyło
się
27.12.1673 r. Małgorzata została wówczas zaproszona
przez Pana Jezusa, aby zajęła
miejsce św. Jana Apostoła i
Ewangelisty podczas Ostatniej
Wieczerzy.
Podczas drugiego objawienia w piątek na początku 1674
r. Pan Jezus ukazał Małgorzacie swoje Serce na tronie z płomieni, „jaśniejące bardziej niż
słońce, o przejrzystości kryształu, z widoczną raną, otoczone cierniami i z krzyżem na
szczycie". W tym widzeniu
podkreślono, że mamy czcić
miłość Jezusa do nas ukazaną
w znaku Jego Serca.
Trzecie widzenie miało
miejsce w piątek oktawy Bożego
Ciała,
mianowicie
02.07.1674 r. ukazujący się
Pan Jezus miał pięć ran "jaśniejących jak słońce", z których wydobywały się płomienie; Małgorzata widziała w
piersi Zbawiciela Jego Serce
kochające ludzi. Pan Jezus
wtedy skarżył się Małgorzacie
na ludzką niewdzięczność i
obojętność, domagał się wynagrodzenia i zadośćuczynienia,
przede wszystkim przez często przyjmowaną Komunię
Świętą, szczególnie w pierwsze piątki miesiąca oraz przez
odprawianie nabożeństwa Godziny świętej.

Czwarte objawienie było
udziałem Małgorzaty w oktawie Bożego Ciała w dniach 13
– 20.06.1675 r. Pan Jezus żalił
się Małgorzacie 16 czerwca, że
rani się Go lekceważeniem
wierzących,
świętokradztwami bezbożnych, szczególnie zaś osób konsekrowanych.
Zbawiciel mówił do Małgorzaty: „Żądam, żeby pierwszy
piątek po oktawie Bożego
Ciała był odtąd poświęcony
jako osobne święto na uczczenie mojego Serca i na wynagrodzenie mi przez Komunię
świętą i inne praktyki pobożne
za zniewagi, jakich doznaję,
gdy w czasie oktawy jestem
wystawiony na ołtarzach. W
zamian za to obiecuję ci, że
Serce moje wyleje hojne łaski
na tych wszystkich, którzy w
ten sposób Sercu memu oddadzą cześć lub przyczynią się do
jej rozszerzenia".
Pan Jezus przekazał przez
Małgorzatę dwanaście wielkich obietnic dla czczących
Jego Najświętsze Serca. Oto
one:
1. Dam im wszystkie łaski
potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we
wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną
ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich
przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym
Sercu źródło nieskończonego
miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się
gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą
szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy,
w których obraz mego Serca
będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo,
będą zapisane w mym Sercu i
na zawsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego,
że wszechmocna miłość moja
udzieli tym wszystkim, którzy
komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu łaskę pokuty
ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów, i że Serce moje
stanie się dla nich bezpieczną
ucieczką w godzinę śmierci.
Kiedy byłam dzieckiem i
przystępowałam do raz pierwszy do Komunii Świętej, mama
powiedziała, że od tej pory
mam chodzić do spowiedzi w
każdy pierwszy piątek miesiąca. Wtedy właściwie nie
wiedziałam dlaczego akurat
pierwszy piątek. Obietnica wyrażona przez Pana Jezusa jest
bardzo prosta – ważne aby w
pierwszy piątek przystąpić do
Komunii Św. i ofiarować ją
jako wynagrodzenie za grzechy własne oraz całej ludzkości (stąd bywa ona określana
Komunią Świętą Wynagradzającą). Pamiętajmy, że przystąpienie do sakramentu pokuty,
nie jest istotą pierwszego
piątku. Zakorzeniony do dziś
zwyczaj samej spowiedzi
świętej nie wypełnia zasad
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dot. pierwszych piątków miesiąca. Warto wiedzieć również, że jeśli w pierwszy piątek
miesiąca znajdujemy się w stanie łaski to nie trzeba przystąpić przed Eucharystią do sakramentu pojednania.
W 1765 r. papież Klemensa
XIII zezwolił na obchodzenie
święta ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa przez zakon
wizytek. W 1856 r. papież Pius
IX uczynił je obowiązującym w
Kościele na całym świecie.
Małgorzata Maria została
beatyfikowana przez papieża
Piusa IX 18.09.1864 r., kanonizowana natomiast przez papieża
Benedykta
XV
13.05.1920 r. Liturgiczny obchód ku czci św. Małgorzaty
Marii Alacoque, dziewicy,
przypada na dzień 14 października. W ikonografii najczęściej ukazuje się św. Małgorzatę Marię w powiązaniu z
doznawanymi przez nią wizjami, mianowicie jako zakonnicę, w czarnym habicie wizytek, z różańcem u pasa, trzymającą na karcie papi eru obraz Serca Pana Jezusa, z krzyżem w promieniach, otoczone
koroną cierniową.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Niedziela

I czytanie: Pwt 5, 12-15
II czytanie: 2 Kor 4, 6-11
Ewangelia: Mk 2, 23 – 3, 6
Słowa Ewangelii
ewnego razu, gdy Jezus
przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy.
Na to faryzeusze mówili do
Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie
wolno?»
On im odpowiedział: «Czy
nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w
potrzebie i poczuł głód, on i
jego towarzysze? Jak wszedł
do domu Bożego za Abiatara,
najwyższego kapłana, i jadł
chleby pokładne, które tylko
kapłanom jeść wolno; i dał
również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został
ustanowiony dla człowieka, a
nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi.
Był tam człowiek, który miał
uschniętą rękę. A śledzili Go,
czy uzdrowi go w szabat, żeby
Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z
uschłą ręką: «Podnieś się na
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środek!» A do nich powiedział:
«Co wolno w szabat: uczynić
coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz
oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem,
zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do
człowieka: «Wyciągnij rękę!»
Wyciągnął, i ręka jego stała się
znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze
zwolennikami Heroda zaraz
się
naradzali
przeciwko
Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
Rozważanie
iedziela jest dniem, w którym Bóg chce świętować
razem z nami. To w tym dniu
Jezus zmartwychwstał i dzięki
temu wszyscy możemy się cieszyć łaską nowego życia. Świętowanie niedzieli nie musi jednak oznaczać nic nierobienia.
Dlatego nie wahajmy się okazywać w tym dniu życzliwość i
pomoc. Jezus zanim uzdrowił
w synagodze człowieka z bezwładną ręką, zdenerwował się
niewrażliwością serc faryzeuszów. Sensem świętowania
szabatu, a my dziś powiemy
niedzieli, jest miłość. Miłosierdzie, które czynimy, zawsze
podoba się Bogu.

N

O. JAROSŁAW KRAWIEC OP
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

dzieciom i młodzieży oraz ministrantom. Dziękujemy za przygotowanie ołtarzy i udekorowa1. Dzisiaj przed południem promocja książki aunie domów.
torstwa p. Jana Pawła Dettlaffa o historii parafii 3. Do piątku trwa Oktawa Bożego Ciała - msze
starzyńskiej i mechowskiej – cena 40 zł.
święte z procesją eucharystyczną w Werblini o
2. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w
godz. 17.00, a w Starzynie o godz. 18.00. W piąprzygotowaniu uroczystości Bożego Ciała –
tek poświęcenie ziół i wianków. W piątek
pocztom sztandarowym Żywego Różańca, asyświęto patronalne obchodzi kaplica Najświętście procesyjnej, OSP ze Starzyna i z Werblini,
szego Serca Pana Jezusa w Werblini.
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4. W przyszłą niedzielę po mszach świętych będzie można złożyć
ofiarę na rzecz budowy kościoła w Ostrowie – Bóg zapłać.
5. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17.45, przed wieczorną mszą świętą.
6. U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielny” i „Głosu Michała Archanioła”. W biurze parafialnym
otrzymać można bezpłatnie indeksy katechetyczne.
7. Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Tomasz Kofluk z par. NMP z Rumi i Ewelina Drzeżdżon 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 rodzinom p. Chamerek i Białk, a o sprzątanie w piątek po porannej mszy świętej
przed uroczystością ślubną prosimy rodziny p. Kwidzińskich,
Krefta, Lewińskich i Orzeł.
9. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Bogusława Zdebskiego, lat 62, ze Starzyna.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na czerwiec
Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego
w jego odmienności.

Myśl tygodnia
„Czas przemija, wypowiedziane
słowo pozostaje”
L. Tołstoj ∎

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, 4 czerwca 2018 r.
– Oktawa Bożego Ciała
07:00 + Rodzice Jan i Maria Białk, siostry i bracia
17:00 Werblinia: + Eryka Styn – intencja od koleżanek z KGW
18:00 + Jan Grubba (dn. ur.)
Wtorek, 5 czerwca 2018 r. – Wspomnienie
św. Bonifacego, Oktawa Bożego Ciała
Piątek, 8 czerwca 2018 r. – Uroczystość
07:00 + Rodzice Aniela i Paweł Muttke, brat ZbiNajświętszego Serca Pana Jezusa
gniew, Janina i Józef Rathnau, Józef Selewski 07:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
17:00 Werblinia: + Dziadkowie z obojga stron
Członkiń Straży Honorowej NSPJ
18:00 + Mąż Jan Wyszecki, rodzice Rutha
17:00 Werblinia: W intencji mieszkańców WerŚroda, 6 czerwca 2018 r. – Oktawa Bożego Ciała
blini dzień odpustu
07:00 W intencji parafian
18:00 + Rodzice Helena i Józef Mudlaff
17:00 Nowenna Werblinia: + Jan Jeka – od pra- Sobota, 9 czerwca 2018 r.
cowników zakładu Jantar; + Mąż Jerzy Dol– Wspomnienie Niepokalanego Serca
mierski (r. śm.); + Brat Tadeusz Dettlaff
Najświętszej Maryi Panny
(dn. ur.); + Felicja i Józef Dettlaff; + Mąż Jan 07:00 + Rodzice Łucja i Franciszek Dzierżyńscy,
Kownatke (dn. ur.); + Rodzice Helena i Józef
Anna i Stefan Lieske
Mudlaff; + Stanisław, Stefania i Anna Ro- 14:00 Msza ślubna: Marcin Kwidziński i Kamila
chowiak
Krefta
18:00 Nowenna Starzyno: + Siostra Jadwiga i Łu- 16:00 Msza ślubna: Kamil Lewiński i Agnieszka
cja; + Rodzice Magdalena i Jan Kromliccy; +
Orzeł
Ojciec Zygmunt (20 r. śm.) i brat Mirosław 18:00 + Zofia i Paweł Muttka
(13 r. śm.); + Mąż Marek Preiss.; + Andrzej Niedziela, 3 czerwca 2018 r.
Muttke – od kolegów z pracy
– X Niedziela Zwykła
Czwartek, 7 czerwca 2018 r.
07:00 + Jan i Bolesława Kunc
– Oktawa Bożego Ciała
08:30 Werblinia: + Sebastian Goyke (dn. ur.) i
07:00 + Brunon i Łukasz Licau
Franciszek Goyke
17:00 Werblinia: + Teresa Dettlaff, rodzice Michał 10:00 Do Matki Boskiej z prośbą o Boże błogosłai Gertruda Cyskowscy, córka Elżbieta
wieństwo dla ks. Jana
18:00 + Rodzice Aleksander i Elżbieta Dettlaff, 12:00 + Teściowie Maria i Leon Muttke
Ewa i Brunon Mejer
18:00 + Magdalena i Jan Kromliccy

