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Z życia parafii

∎ Wiara i Światło ∎ Msza Święta
zisiaj w naszej parafii gow uroczystość
ścimy Wspólnotę 'Wiara
i Światło" z parafii pw. św. Matki Boskiej
Jana Chrzciciela i św. Alberta
Chmielowskiego z Gdyni Chy- Częstochowskiej

D

loni.
Wspólnota ta została założona przez ks. Jana Plottke w
roku 1992. Opiekunem duchowym jest ks. Piotr Tartas.
Wspólnota skupia 10 osób niepełnosprawnych, ich rodziców,
znajomych i osobową grupę
młodzieży pracującej i uczącej
się, która zajmuje się organizowaniem spotkań dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców.
Celem Wspólnoty jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, rozwijanie umiejętności i zdolności
tkwiących w członkach Wspólnoty, wymiana przeżyć, doświadczeń i informacji, wspomaganie się wzajemne w trudnych chwilach a także rozwój
duchowy. Spotkania są połączone z Eucharystią, odbywają
się raz w miesiącu w domu parafialnym. Wspólnota spotyka
się w każdą 1. niedzielę miesiąca o godz. 13:00. REDAKCJA ∎
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ubiegłą niedzielę obchodziliśmy w kościele
uroczystość Matki Boskiej
Częstochowskiej. W naszej
świątyni Msza Św. o godz.
13.00 sprawowana była pod
przewodnictwem J.E. abp Sławoja Leszka Głódzia, zaś koncelebrowało ją kilkunastu
kapłanów z dekanatu żarnowieckiego oraz inni „zaprzyjaźnieni” księża. Całość uroczystości była transmitowana na żywo przez TVP Polonia.
Na początku Mszy św. Arcybiskup podziękował wszystkim
za przybycie. Następnie krótko
przedstawił naszą parafię i jej
dzieje związane z obecnością
Cystersów. Wspomniał o dużej
ilości powołań, głównie kapłańskich wywodzących się ze starzyńskiego kościoła, w tym
także o zmarłym tragicznie w
czerwcu tego roku śp. ks. Bogdanie Pulczyńskim.
W czasie homilii arcybiskup
przedstawił, jaki wpływ na
przestrzeni dziejów miała postać Maryi na losy Polski, ale
także Europy. Odniósł się również do głęboko zakorzenionej
wśród ludności Kaszub miłości

do Matki Bożej, ukazującej się w
jakże prostych słowach: „Më
trzimómë z Bògã”.
„Ponad dziejowymi wirażami
i trudnymi czasami, jakich na
polskiej drodze nie brakło, ukazuje jej najistotniejszy, zbawczy
kierunek - ku zmartwychwstaniu. Pokorna służebnica Pańska, inicjatorka sprawiedliwości i miłości społecznej, przewodniczka polskich pokoleń,
wskazuje na swojego Syna. (...)
Jakże bardzo w ojczyźnie naszej
potrzeba Twego Wspomożenia!
Bo wielka jest potrzeba swoistych korepetycji w Twej szkole
sprawiedliwości,
społecznej
miłości i wrażliwości, umiejętności otwierania serca ku drugim, bezinteresownej przyjaźni
i szacunku”.
W sprawowaną liturgię aktywnie włączyły się różne
grupy: ministranci, dziewczęta
niosące feretron, członkinie i
członkowie Żywego Różańca,
przedstawiciele: Ochotniczej
Straży Pożarnej, Policji, Kół Gospodyń Wiejskich, szkoły, młodzieży, rodzin oraz sołectw. Nie
zabrakło również miłośników
motocykli, czyli przyjaciół i znajomych zmarłego ks. Bogdana,
którzy również skorzystali z zaproszenia naszej parafii. Muzycznie Mszę św. ubogacili: orkiestra rodziny Zielke, grająca
na skrzypcach Natalia oraz parafialna scholka (po raz pierwszy występująca w przepięk-

2 Głos Michała Archanioła
nych błękitnych strojach) pod
przewodnictwem ks. Sebastiana. Pod koniec uroczystości
nastąpił tzw. pokłon feretronu,
będący na Kaszubach znakiem
czci oddawanej Bogu.
Obszerna relacja fotograficzna autorstwa ks. Rafał Starkowicza dostępna jest na stronie internetowej Gdańskiego
Gościa
Niedzielnego:
www.gdansk.gosc.pl.
GL ∎

Z życia Archidiecezji

∎ Swarzewo
i Królowa
Polskiego Morza
„Rano, gdy morze się budzi,
W promieniach jutrzni różowej,
Podchodzisz Matko do ludzi
zmęczonych nocnym połowem.
W południe po złotym piasku
W modrej jak morze sukience
Przechadzasz się w słońcu
blasku
Prowadząc Dziecię za rękę.
Pod wieczór nad brzegiem
siadasz,
Nad głową sosna Ci śpiewa,
Morze się cicho spowiada
Tobie Panno ze Swarzewa.
Albo przyjmujesz pielgrzymów
Morza Polskiego Królowo,
Co spieszą w próg Twej świątyni
Po Twoje matczyne słowo”.

K

s. Bernard Sychta –
wielki miłośnik Kaszub –
w przytoczonym powyżej
fragmencie pieśni idealnie
opisuje Matkę Boską Swarzewską, której odpust obchodzony jest dziś w Swarzewie. Skąd w tej małej wiosce
(jeszcze niedawno) typowo
rybackiej znalazła się cudowna figura, która zaskarbiła sobie tytuł Królowej Pol

skiego Morza?
Wszyscy którzy choć trochę
interesują się historią naszego
regionu, z pewnością słyszeli legendę, która mówi o tonącym
podczas szalejącego sztormu
żaglowcu. Załoga postanowiła
zawierzyć swoje ocalenia okrętowej figurze Matki Bożej z
Dzieciątkiem. Prośby zostały
wysłuchane i wkrótce znaleźli
się na lądzie. Szczęśliwi żeglarze figurkę - na pamiątkę miejsca ocalenia – ustawili w pobliżu wiejskiej studzienki. Tam
ją zobaczyła, promieniującą,
miejscowa ludność Swarzewa.
Z oficjalnych źródeł historycznych wiemy, iż kaszubscy
rybacy wystawili nad studzienką kapliczkę i czcili w niej
Madonnę aż do chwili, kiedy w
połowie XV wieku postanowili
przenieść figurkę do Kościoła
pod wezwaniem św. Piotra i
Pawła w Helu (wówczas Swarzewo nie posiadało jeszcze kościoła). Pierwszy, drewniany
kościół zbudowano w Swarzewie ok. II poł. XV w. i prawdopodobnie nosił on tytuł Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Wg tradycji lokalnej fundatorami kościoła byli sami rybacy.
W 1525 r. parafia helska przeszła w ręce luteran, co wiązało
się z usuwaniem wszelkich wizerunków Maryi. Legenda (kolejna już) mówi, że helscy protestanci wrzucili statuetkę do
morza i przypłynęła ona ponownie do Swarzewa. Niestety
figurze Matki Boskiej Swarzewskiej później jeszcze kilkakrotnie zagrażało niebezpieczeństwo: podczas potopu szwedzkiego oraz w czasie II wojny
światowej, cudowną figurkę zakopano w ziemi. W latach okupacji znajdowała się ona na te

renie gospodarstwa Leona Torlińskiego w Wielkiej Wsi. Gestapo odkryło miejsce ukrycia
Madonny, jednak dziwnym
zbiegiem okoliczności nie wywieziono jej do Rzeszy. Przejął
ją ks. Karol Knopp z kościoła
Świętej Trójcy w Wejherowie.
W latach 1877-1880 wybudowano nowy kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, który został uroczyście
konsekrowany 14.09.1930 r.
przez biskupa Konstantyna Dominika z okazji 50-lecia ukończenia budowy.
Ciekawostką jest, że w okresie międzywojennym, na życzenie polskich marynarzy, niemal
wszystkie statki i okręty wyposażono w plakietki z wizerunkiem Królowej Polskiego Morza. Źródła podają, iż Gwiazda
Morza pływała z załogami „Burzy", „Błyskawicy", „Orła", czy
wielkich transatlantyków (s/s
„Piłsudski", s/s „Kościuszko" i
m/s „Batory").
Swarzewo, jako miejsce wędrówek
pielgrzymkowych
znane jest już od 1584 r. Nie zapominajmy o pięknej tradycji
pielgrzymowania.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Modlitwa
z serca
I czytanie: Pwt 4, 1-2. 6-8;
II czytanie: Jk 1, 17-18. 21b-22.
27; Ewangelia: Mk 7, 1-8a. 1415. 21-23
Słowa Ewangelii
Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z
Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bo-
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ustami, ale sercem jesteście zupełnie gdzie indziej!"? Dajemy
czas Bogu, ale jakby wbrew sobie, z obowiązku, by nie popsuć
z Nim stosunków. Często nie
jest to wynikiem cynizmu.
Wręcz przeciwnie, przeżywamy wewnętrzne rozterki,
czując winę z tego powodu.
Chcielibyśmy, aby wreszcie nasza modlitwa płynęła naprawdę z serca. Co robić? Modlić się codziennie, z wytrwałością i wiernością, ponawiając
nieporadne akty zwierzania się
Bogu. Jeśli nie zrezygnujemy, z
pewnością nieraz poczujemy
płomień gorącej miłości w
sercu, żar Ducha Bożego, który
będzie w nas i z nami wołał do
Ojca Niebieskiego.
Głos Michała Archanioła

wiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją,
rozluźniając pięść. I gdy wrócą z
rynku, nie jedzą, dopóki się nie
obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i
których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków,
naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i
uczeni w Piśmie: «Dlaczego
Twoi uczniowie nie postępują
według tradycji starszych, lecz
jedzą nieczystymi rękami?»
Odpowiedział im: «Słusznie
prorok Izajasz powiedział o
was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko
jest ode Mnie. Ale czci Mnie na
próżno, ucząc zasad podanych
przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się

ludzkiej tradycji».
Potem przywołał znowu
tłum do siebie i rzekł do niego:
«Słuchajcie Mnie, wszyscy, i
zrozumcie! Nic nie wchodzi z
zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym;
lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z
serca ludzkiego pochodzą złe
myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha,
głupota. Całe to zło z wnętrza
pochodzi i czyni człowieka nieczystym».
Rozważanie
darza się, że serce i myśli są
dalekie od słów modlitwy.
Może więc Jezus, przywołując
fragment Księgi Izajasza, mówi
również do nas: „Modlicie się

Z

O. JAROSŁAW KRAWIEC OP
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj około godz. 15.00 powróci piesza pielgrzymka z Sanktuarium w Swarzewie.
2. Dzisiaj w czasie mszy świętej o godz. 12.00 modlimy się z Bractwem Brewiarza Świętego. Spotkania różańcowe w Połchówku i Starzyńskim
Dworze.
3. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie mszy świętej,
transmitowanej przez TV Polonia. Serdeczne
Bóg zapałać wszystkim, którzy pracowali przy
przygotowaniu kaplicy von Grassów z panem
sołtysem Waldemarem Bradtke ze Starzyńskiego Dworu.
4. Dzisiaj w czasie mszy świętej o godz. 12.00 gościmy w naszej parafii wspólnotę „Wiara i
Światło” z parafii pw. Św. Jana Chrzciciela i Św.
Brata Alberta z Gdyni Chyloni.
5. Jutro rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego – msze święte dla szkół podstawowych w Starzynie o godz. 8.00, w Werblini o
godz. 7.30, a dla gimnazjum ze Starzyna o godz.
9.00 – po mszach w kościołach, uroczyste rozpoczęcie w szkołach – nie będzie w tym dniu

mszy świętej w Starzynie o godz. 7.00
6. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne – Godzina Święta w czwartek w godz.
17.00 – 18.00, 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.
7. U ministrantów do nabycia jest nowy numer
„Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała Archanioła”.
8. Zapowiedzi przedślubne: III-cia: Rafał Zygfryd
Warras i Anna Żbikowska z par. Starzyno; IIIcia: Michał Królikowski i Marta Kobiella z par.
Starzyno; III-cia: Marcin Stanisław Zielke i Natalia Maszota z par. Starzyno; III-cia: Andrzej
Kwidziński z par. Łebcz i Joanna Ruszkowska z
par. Starzyno.
9. Parafia nasza współorganizuje w sobotę 22
września pielgrzymkę autokarową do Św. Lipki
i Gietrzwałdu – wyjazd o godz. 4.00, koszt 100
zł – w tym przejazd, ubezpieczenie, przewodnicy i obiad – zgłoszenia w biurze parafialnym.
10. Jak co roku pragniemy zrealizować w naszym
kościele jedną z większych inwestycji – w tym
roku będzie to elektryfikacja dzwonów. Jak co
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roku prosimy o ofiary na ten cel od poszczególnych rodzin –
Bóg zapłać.
11. 30 września obchodzić będziemy Odpust Parafialny, któremu
przewodniczyć będzie ks. dr Krystian Kletkiewicz – Dyrektor
Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Gdańskiej.
12. W sobotę gościmy dzieci wraz z opiekunami z parafii Św. Józefa
z Czeczewa – kto chciałby upiec ciasta bądź ofiarować napoje,
prosimy o kontakt w biurze parafialnym.
13. 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 Ostrowskim i Buja,
a o sprzątanie kościoła w czwartek po porannej mszy świętej
przed uroczystością ślubną prosimy państwa Zabłotnich i Witstock. Dziękujemy panom Mieczysławowi Ossowskiemu, Wojciechowi Zielke, Piotrowi Plottke, Sławomirowi Rompca, Kazimierzowi Haase, Janowi Choszcz i Jakubowi Klebba za prace
przy kaplicy w Werblini. Dziękujemy rodzinie, które ofiarowała
nowe obrusy do kościoła w Starzynie.

∎ Intencje mszalne
Poniedziałek, 3 września 2018 r.
– Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego
08:00 Starzyno: W intencji parafian
18:00 + Otylia Samel (r. śm.)
Wtorek, 4 września 2018 r.
07:00 + Syn Łukasz (3 r. śm.) i Brunon Licau
18:00 + Teofil, Bernarda i Jan Ustarbowscy
Środa, 5 września 2018 r.
07:00 O Boże błogosławieństwo dla Mateusza w
18-te urodziny
17:00 Nowenna Werblinia: + Jan Rompca, brat
Jan; + Adam Mielewczyk (dn. ur.); + Felicja
i Józef Dettlaff; + Eryka i Leon Kwidzińscy,
brat Antoni
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Bożej dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny w 15-tą rocznicę
ślubu p. Pulczyńskich; Do Matki Bożej z
prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo
w rodzinie; Dziękczynna z prośbą o dalsze
błogosławieństwo i zdrowie w 35-tą rocznicę ślubu; + Ojciec Joachim Miotk; + Leonia
i Józef Obercich, Lidia i Stanisław Labudda;
+ Dziadek Józef (r. śm.) – od wnuków; + Mąż
Marek Preiss; + Żona i matka Stefania Muza
(dn. ur.); + Aniela Labudda, Łukasz i Brunon Licau
Czwartek, 6 września 2018 r.
07:00 + Teściowie Otylia i Jan Kromliccy, z rodziny Kromlickich
18:00 + Tekla i Wiktor Rutha, Jan Tkaczyk, Hildegarda i Wacław

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

Myśl tygodnia
„Nie można mieć Boga za Ojca,
jeśli się nie ma Kościoła
za Matkę”
Św. Cyprian ∎
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, 7 września 2018 r.
07:00 W intencji parafian
16:30 Werblinia: + Mąż Jan Blar
18:00 + Mąż Rafał Sluzewski (r. śm.)
Sobota, 8 września 2018 r.
– Święto Narodzenie NMP
07:00 + Wiktor Semerling, Marta i Stanisław
Włodarek
13:00 Starzyno: O Boże błogosławieństwo w rodzinie p. Tarnowskich
14:00 Msza ślubna
16:00 Msza ślubna: Damian Zabłotni i Natalia
Witstock
18:00 + Żona Magdalena Marciniak, rodzice Jan
i Aniela, brat Stanisław Marciniak, teściowie Maria i Paweł Rathenow
Niedziela, 9 września 2018 r.
– XXIII Niedziela Zwykła
07:00 + Rodzice Stefan (dn. ur.) i Zofia Steinke
+ Jan, Franciszek Adrian, Franciszek, Elżbieta, Jan, Anna, Gerard, Alfons, Apolonia
i ks. Bogdan Pulczyńscy
08:30 Werblinia + Mąż Józef Goyke
10:00 + Rodzice Agnieszka i Bernard Kromliccy
12:00 + Gertruda i Leon Lilla, Bernard Lilla
18:00 + Elżbieta (dn. ur.) i Leon Jankowscy, bracia
Ryszard, Zdzisław i Zbigniew

