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Z życia Kościoła

∎ Do nieba
z Ojcem Pio

T

rwa Rok Jubileuszowy
Ojca Pio. Spotkania Grup
Modlitewnych,
czuwania,
kongresy oraz pielgrzymki,
tak licznie organizowane już
od stycznia, świadczą o tym,
że Święty z Pietrelciny ma w
Polsce wielu czcicieli.
Dwie ważne daty dotyczące
Ojca Pio przypadają w tym miesiącu: 20 września – 100. rocznica otrzymania stygmatów
oraz 23 września – 50. rocznica
jego śmierci.
Znany na całym świecie Ojciec Pio jest jednym z najbardziej "aktywnych świętych" w
historii Kościoła. Za sprawą
modlitwy do włoskiego świętego cały czas dokonują się
cuda.
Ojciec Pio urodził się 25 maja
1887 r. jako Francesco Forgione w Pietrelcinie. W wieku
16 lat wstąpił do Zakonu Kapucynów i przyjął imię Pio. W
1910 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1918 r. na dłoniach,
nogach i piersi młodego kapucyna pojawiały się otwarte rany
– stygmaty, które pozostały na
jego ciele do końca życia.
Wkrótce do klasztoru w San
Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów, by
uczestniczyć w odprawianych
przez Ojca Pio Mszach św. Zakonnik zasłynął też jako spo-

wiednik. Jednak władze kościelne zdystansowały się od
jego osoby. W latach 1922-34
na mocy decyzji Świętego Oficjum (obecnie Kongregacja Nauki Wiary) Ojca Pio obowiązywał zakaz publicznego sprawowania Eucharystii. Na prośbę
władz kościelnych jego stygmaty kilkakrotnie były poddawane badaniom medycznym.
W 1947 r. ze Stygmatykiem
spotkał się ks. Karol Wojtyła, a
później już jako biskup pisał listy do niego, prosząc, by modlił
się m.in. o uzdrowienie Wandy
Półtawskiej. Ojciec Pio zmarł 23
września 1968 r. W 1999 r. Jan
Paweł II ogłosił go błogosławionym, a trzy lata później – świętym.
NIEDZIELA.PL, DEON.PL ∎

∎ Św. Mateusz,
Apostoł

"Nie potrzebują lekarza
zdrowi, ale ci, którzy się źle
mają"
września obchodziliśmy święto św. Mateusza, czyli jednego z dwunastu Apostołów oraz autora
pierwszej Ewangelii.
Imię to pochodzi z hebrajskiego Mattaj lub Mattanja, co
po polsku oznacza "dar Boga".
Ewangeliści Św. Marek i Św. Łukasz nazywają go najpierw
"Lewi, syn Alfeusza", zaś później wymieniane jest imię Mateusz. Prawdopodobnie to Jezus
powołując Lewiego na swego
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apostoła nadał mu imię Mateusz.
Powszechnie wiadomo, że
był on celnikiem galilejskim
pracującym w Kafarnaum. Do
jego obowiązków należało pobieranie cła i podatków za przejazd i przewóz towarów przez
jezioro Genezaret. Wówczas
wykonywany przez niego zawód nie cieszył się popularnością (delikatnie to ujmując). Był
raczej znienawidzony przez Żydów, ponieważ ściągał pieniądze od swych rodaków na rzecz
okupantów, czyli Rzymian. Dodatkowo celnicy znani byli z
tego, że czerpali korzyści z zajmowanego stanowiska (jakie można się tylko domyślać).
Traktowano ich na równi z
grzesznikami i poganami. Ten,
kto przebywał z celnikami stawał się nieczysty i musiał poddać się obmyciom rytualnym. O
latach młodości Mateusza nie
wiemy nic. Pierwszy raz czytamy o nim, kiedy w Kafarnaum
Jezus powołał go na Swego apostoła. Na zaproszenie Chrystusa
skierowane do Mateusza ´Pójdź
za Mną!´. zostawił wszystko i
poszedł za Nim. Nawrócony, zaprosił do swego domu na ucztę
nie tylko Jezusa i Jego uczniów,
lecz również swoich przyjaciół,
czyli celników. To bardzo nie
spodobało się faryzeuszom,
którzy zarzucali Chrystusowi,
że nie przestrzega prawa. Jednak Jezus wstawił się za swoimi
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współbiesiadnikami i Mateusz ten który wcześniej należał do
najmniej szanowanej warstwy
społeczeństwa żydowskiego pozostał w gronie Apostołów.
Według tradycji, po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz
pozostawał przez jakiś czas w
Palestynie. Napisał Ewangelię,
która jako jedyna księga Nowego Testamentu została napisana po aramejsku, a nie w języku greckim. Napisał ją dla Żydów, aby poznali naukę Chrystusa. Czas powstania Ewangelii nie jest dokładnie znany przyjmuje się, że było to między
50 a 60 r.
Zagadką pozostaje również
przyczyna śmierci Mateusza,
ponieważ nie wiadomo czy nastąpiło to z przyczyn naturalnych, czy może poniósł on
śmierć męczeńską. Jego relikwie od X w. znajdują się w Salerno w pobliżu Neapolu.
Św. Mateusz jest patronem
celników, poborców, komorników, księgowych, urzędników
finansowych i skarbowych oraz
bankowców.
W ikonografii najczęściej
przedstawiony jest z księgą
Ewangelii w ręku, w towarzystwie uskrzydlonej postaci
ludzkiej. Czasem przedstawia
się go także z halabardą, z torbą
podróżną, czasami z mieczem w
ręku, ponieważ według podania
miał ponieść śmierć od miecza.
GL ∎

Z życia parafii

∎ Dzéń Brzadë Sliwczi

D

zéń Brzadë - Sliwczi to
impreza organizowana
przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Werblini. Od-

bywa się ona co dwa lata na
przełomie września i października, jest to kontynuacja cyklicznych spotkań Kół
Gospodyń Wiejskich Ziemi
Puckiej.
Pierwsza taka impreza miała
miejsce w 2012 roku i był to debiut nowo powstałego miejscowego KGW, któremu przewodniczy Lucyna Roeske. Impreza
okazała się świetnym pomysłem na promocję walorów sadowniczych wsi, promocję
owoców. Spotkanie takie to
wspaniała zabawa i świetny pomysł na jesienną chandrę, a
także integrację społeczności
lokalnej.
Ponieważ jest to impreza
otwarta z udziałem zaproszonych gości, wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy
dziś o godzinie 14:30 do Szkoły
Podstawowej w Werblini. Organizatorami "Dnia Brzadë - Sliwczi" są: OKSiT w Gminie Puck,
KGW w Werblini, Szkoła Podstawowa w Werblini, Sołtys,
Rada Sołecka i OSP w Werblini.
W programie występ dzieci
ze Szkoły Podstawowej, zespoły folklorystyczne: „Rozśpiewana Tucznawa” z Dąbrowy Górniczej (woj. śląskie),
"Upartylce" z Ugoszy koło Bytowa, kabaret "Plesta" z J. Roszmanem oraz kabaret " Pùrtcë" z
nowym programem. Owocowy
klimat w którym dominują
śliwki, biesiadny nastrój, a
także wiele konkursów związanych z owocami, stoiska z przetworami owocowymi, na których będzie można zaopatrzyć
się w owoce z miejscowych sadów, to wszystko dziś o godzinie 14:30 w Szkole Podstawowej w Werblini. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

KGW WERBLINIA ∎

Warto poczytać

∎ Matka Boża
Bolesna

M

aryja jest nieodłączną
częścią życia każdego
chrześcijanina, a w szczególności katolika. Pragnę przedstawić kilka moich przemyśleń związanych z obrazem
Matki Bożej Bolesnej znajdującym się w prezbiterium po
prawej stronie obok miejsca
gdzie siedzi kapłan.
Matka Boża Bolesna ze Starzyna to obraz którego nie spotkamy nigdzie indziej, jest on w
pełni unikatowy. Na pierwszy
rzut oka widzimy kobietę cierpiącą, której serce przebite jest
mieczem boleści, i wydawałoby
się, że zakrywa ona ową ranę.
Maryja natomiast nie zakrywa
tej rany, lecz przytula ów miecz
jak coś co się kocha, nie odrzuca
cierpienia, ale przyjmuje je, ponieważ to właśnie to cierpienie
jednoczy ją z Synem.
Zapłakane oczy Madonny
spoglądają w górę, jednak nie
widać w nich żalu, czy rozgoryczenia, jej oczy są pełne ufności
i nadziei. Łza spływająca po policzku jakby mówiła do nas nawracajcie się i odmawiajcie różaniec, czyńcie pokutę, albowiem czas jest bliski.
Usta wydają się smutne jednak po uważnym wpatrzeniu w
te usta dostrzeżemy nie smutek
tylko radość. Radość z cierpienia. Radość z tego, że oto wypełniły się słowa powiedziane
przez anioła przy zwiastowaniu
«Oto poczniesz z Ducha Świętego i porodzisz Syna. On będzie
nazywany Synem Najwyższego.
Dasz Mu imię Jezus, gdyż zbawi
swój lud od grzechów». Ta cier-
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drodze bowiem posprzeczali
się między sobą o to, kto z nich
jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś
chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i
sługą wszystkich». Potem wziął
dziecko, postawił je przed nimi
i objąwszy je ramionami, rzekł
do nich: «Kto jedno z tych dzieci
przyjmuje w imię moje, Mnie
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz
Tego, który Mnie posłał».
Rozważanie
eśli ktoś chce być pierw„ szy..." (Mk 9, 35). Testy, rankingi, plebiscyty-wszystko po
to, by wskazać najlepszych i zawstydzić tych, co się nie załapali. Tak wiele od siebie wymagamy, by nie być ostatnimi. I
nierzadko płacimy wysoką cenę
za sukces. A może warto zacząć
pielęgnować w sobie skromność i umiarkowanie? Naturalna, zwyczajna przeciętność
została dziś ograbiona z szacunku. A przecież starożytni filozofowie powtarzali: in medio
virtus - "cnota leży po środku".
Nie wstydźmy się zdrowej przeciętności. Zwyczajność dziecka,
które Jezus stawia uczniom za
przykład. Jeśli kierujemy się
wyłącznie kategorią sukcesu,
najwyższymi dążeniami, to nie
zapomnijmy, że upadek z wysokości zwykle kończy się tragicznie.
Głos Michała Archanioła

piąca Matka jest Wielka poprzez swoją pokorę, i nie patrzy
na tę całą sytuację tylko poprzez pryzmat śmierci. Maryja
widzi życie, tam gdzie my widzimy tylko smutek i cierpienie.
Maryja widzi radość, bo ona patrzy dalej. Nie patrzy oczami żałości, nie wyrzuca Bogu, to co
się wydarzyło. Ona parzy dalej,
ona widzi więcej. Oczy miłości i
ufności widzą więcej, patrzą
szerzej. Ta prosta niewiasta z
narodu, którego nawet nie było,
bo ich ziemie zajmowali Rzymianie. Widzi sens cierpienia,
wie że to cierpienie przyniesie
tyle dobra ile nie jesteśmy sobie
w stanie nawet wyobrazić. Z
tego poświęcenia korzystali
nasi przodkowie, teraz my z
niego korzystamy i potomni
będą z niego korzystać.
Ta piękna Królowa Boleści
mówi: „Dziecko wiem, że dotyka cię cierpienie, wiem, że z
wieloma rzeczami sobie nie radzisz, i choć często ranisz mojego Syna, a tym samym mnie.
Kocham cię, bo jestem twoją
Matką. Pamiętasz jak staliśmy
wtedy razem pod krzyżem, gdy
umierał mój Synek, a twój nauczyciel? Pamiętasz co nam
wtedy powiedział? ‘Niewiasto,
oto syn Twój (…), oto Matka
twoja’ . Pamiętasz co wtedy zrobiłeś? ‘i od tej chwili uczeń
wziął ją do siebie’. To co się
wtedy wydarzyło nierozerwalnie związało nas ze sobą. Na
zawsze będziesz moim dzieckiem nawet wtedy, kiedy tego
nie chcesz. Nie zapomnij, że ja

zawsze czekam na ciebie z
otwartymi ramionami, tymi ramionami, które przytulają
miecz boleści. Jeśli chcesz być
blisko mego serca musisz cierpieć, ale taka jest cena miłości,
prawdziwej miłości”.
Uwielbiajmy tajemnicę cierpienia i boleści, bo nie ma Zbawienia bez cierpienia. Zachowujmy to o co prosi nas Bóg
przez Maryję: odmawiajmy różaniec, wychowujmy dzieci w
wierze katolickiej, kochajmy
siebie nawzajem, bo Bóg nas
umiłował bez warunkowo; pamiętajmy o Mszy Świętej, głośmy Ewangelię o Królestwie,
dzielmy się tym co mamy.
KL. WOJCIECH ZIELKE ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Błogosławiona
zwyczajność
I czytanie: Mdr 2, 12. 17-20;
II czytanie: Jk 3, 16 – 4, 3;
Ewangelia: Mk 9, 30-37;
Słowa Ewangelii
ezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie
chciał, żeby ktoś o tym wiedział.
Pouczał
bowiem
swoich
uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce
ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity,
po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum.
Gdy był już w domu, zapytał ich:
«O czym to rozprawialiście w
drodze?» Lecz oni milczeli, w
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O. JAROSŁAW KRAWIEC OP
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. W przyszłą niedzielę uroczystości odpustowe
ku czci św. Michała Archanioła. Suma odpu-

stowa z procesją wokół kościoła o godz. 12.00,
której przewodniczył będzie ks. dr Krystian
Kletkiewicz, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Gdańskiej – prosimy o
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2.
3.
4.

5.
6.

Głos Michała Archanioła

obecność pocztów sztandarowych Żywego Różańca i asystę
procesyjną.
W sobotę o godz. 11.00 na plebani spotkanie dla scholii parafialnej.
U ministrantów do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”
oraz „Głosu Michała Archanioła”.
Zapowiedzi przedślubne: I-sza: Damian Bartłomiej Darul i Lesia Shyba z par. Starzyno; II-ga: Mateusz Hirth i Justyna Honorata Hirth z par. Starzyno; III-cia: Robert Andrzej Madaj par. Św.
Apostołów Piotra i Pawła Puck i Magdalena Maria Perszon par.
Starzyno; III-cia: Tomasz Marek Drzeżdżon par. Starzyno i Joanna Maria Perszon z par. Matki Boskiej Różańcowej Luzino.
Dzisiaj o godz. 14.30 w Szkole Podstawowej w Werblini odbędą
się obchody „Dnia Brzade” – zapraszają organizatorzy.
Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie państwu Pobłockim i Mońko, a
o sprzątanie kościoła w czwartek po porannej mszy świętej
prosimy państwa Perszon i Madaj przed uroczystością ślubną.
Dziękujemy 25 rodzinom za ofiary na rzecz elektryfikacji naszych dzwonów.

∎ Intencje mszalne
Poniedziałek, 24 września 2018 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Józef Hallmann (dn. ur.)
Wtorek, 25 września 2018 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Tekla i Augustyn Drzeżdżon, brat Franciszek, z rodziny Drzeżdżon i Kreft
Środa, 26 września 2018 r.
07:00 W intencji parafian
17:00 Nowenna Werblinia: + Mąż Jan, brat Jan;
+ Gertruda i Józef Dzierżyńscy, dziadkowie
Jan i Weronika; + Anna Darga, rodzice i
dziadkowie z obojga stron; + Maria i Stefan
Szymańscy, Anna, Paweł i Tekla Tarnowscy; + Matka Maria Zielke (6 r. śm.); + Sebastian i Franciszek Goyke (r. śm.); + Franciszek, Klara, Franciszek, Kornela i Jan Koss
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Bożej dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę dla rodziny w rocznicę ślubu; Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i
zdrowie w 1. rocznicę ślubu p. Aurelii i Wojciecha Okońsckich; + Augustyn i Leokadia
Marzejon, Jan Kreft (dn. ur.); + Mąż i Ojciec
Wacław Dawidowski (dn. ur.); + Jan Drzeżdżon; + Rodzice Tuszer, Hildegarda Muza;
+ Teresa i Alfred Milewczyk.
Czwartek, 27 września 2018 r. – Wspomnienie
św. Wincentego à Paulo, prezbitera
07:00 + Ojciec Jan Elwart, Brunon Selke

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

Myśl tygodnia
„Miłość własna jest najniebezpieczniejszym doradcą”
N. Bonaparte ∎

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.

18:00 Do Matki Bożej z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla ojca Michała
Piątek, 28 września 2018 r. – Wspomnienie
św. Wacława, męczennika
07:00 + Leon i Elżbieta Muza
18:00 + Ryszard Leonarski (3 r. śm.)
Sobota, 29 września 2018 r.
– Święto świętych Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała
07:00 + Michał (dn. ur.) i Zyta Dettlaff
14:00 Msza ślubna: Robert Madaj i Magdalena
Perszon
17:00 Werblinia: Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny w
15-tą rocznicę ślubu p. Bożeny i Roberta
18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy
Niedziela, 30 wrzesień 2018 r. – Odpust Parafialny ku czci Św. Michała Archanioła
07:00 + Alfred Pliński (dn. ur.)
+ Leon i Anna Albeccy
08:30 Werblinia: Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie dla rodziny p. Zielke
10:00 + Rodzice Anna i Leon Dettlaff
12:00 Suma odpustowa: W intencji parafian
18:00 Do Matki Bożej dziękczynna z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rocznicę ślubu Martyny i Macieja

