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Z życia parafii

∎ Odpust parafialny
- okazja do świętowania i zadumy

K

ażdy człowiek ma w sobie
potrzebę świętowania. Bóg
zawarł tą potrzebę w trzecim
przykazaniu - "pamiętaj, abyś
dzień święty święcił". Odpust
parafialny to okazja do uzewnętrznienia takiej potrzeby w
każdym z nas.
Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła.
Dzień odpustu jest związany z
możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich
kar doczesnych za popełnione
grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas
posiał i wyrządził. Karę można odpokutować w doczesności np.
przez uczynki pokutne, uczynki
miłosierdzia, inne dobre uczynki
czy modlitwy. Kościół dając możliwość uzyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić.
Zwyczajne warunki to spowiedź
sakramentalna, Komunia święta,
wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w
intencjach Ojca Świętego.
Możliwość uzyskania odpustu
sprawiała, że na odpust ściągała
cala okolica, a dla rodziny odpust
był okazją do spotkania wielu po-

koleń. Centralnym wydarzeniem
jest suma odpustowa, którą prowadzi specjalnie zaproszony kapłan, a kazania odpustowe głosi
też kaznodzieja na tę okoliczność
zaproszony - najczęściej główny
celebrans sumy odpustowej.
Nie inaczej jest w Starzynie.
Pewnie pamiętamy z dzieciństwa,
jak
odpust
kojarzył
się
z wystawionymi "budami", gdzie
można było kupić cukierki, kapiszony, pistolety i inne "gadżety".
Świadomość duchowych owoców
odpustu docierała do nas stopniowo. Nasz patron Św. Michał Archanioł, którego imię oznacza
"któż jak Bóg" przewodzi naszej
wspólnocie parafialnej. Powinniśmy być dumni z Takiego Patrona.
Dziękujemy za Jego radykalizm i
niezłomność w przeciwstawianiu
się szatanowi, czyli osobowemu
złu. Dzisiaj potrzeba takiego zaangażowania dla każdego z nas,
kiedy kościół jest atakowany,
sprowadzany do instytucji, zarządzanej jak firma przez sprawnego
menadżera. Odpust to także okazja do przyjrzenia się sobie, jak
wygląda moje zaangażowanie w
sprawy kościoła lokalnego, czyli
mój udział w życiu parafii. To
przecież moja parafia, moja mała
Ojczyzna, moja sprawa...
Niedawno przeżywaliśmy Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, podczas której sprawowana
była w naszej świątyni parafialnej
msza święta celebrowana przez
Księdza Arcybiskupa Sławoja
Leszka Głódzia transmitowana
przez telewizję Polonia. Wszystko
przebiegło pięknie... to prawda,
ale czy było to też MOIM udzia-

łem? Kościół jest wspólnotą, do
której należymy WSZYSCY. Wystarczy być i czuć się odpowiedzialnym, bo... "któż jak Bóg". Nasze rodziny, nasza wiara to ostoje
chrześcijaństwa, a nasze osobiste
świadectwo ma niesamowitą moc
ewangelizacyjną w naszych środowiskach. Często słyszymy o
"nowej ewangelizacji"... może ta
"nowość" to po prostu moje większe zaangażowanie w sprawy kościoła starzyńskiego.
Odpust parafialny to okazja do
spotkania całej wspólnoty, całych
rodzin, często wielopokoleniowych. To okazja do wspomnień,
przypominania
prawdziwych
wartości młodemu pokoleniu,
przywracania sobie radości z
przynależenia do kaszubskiej społeczności, poczucia dumy płynącej
z pochodzenia, ale przede wszystkim to wielkie święto dla całej parafii, której jesteśmy częścią.
Świętowanie to polega nade
wszystko na duchowych owocach,
uświadamianiu sobie skąd jestem,
gdzie żyję, dokąd zmierzam.
W ikonografii Św. Michał Archanioł przedstawiany jest często
jako wojownik w zbroi. Bądźmy
więc mężni, bądźmy "wojownikami Pana", idźmy pod prąd, jak
nasz Patron. Życzę wszystkim radości płynącej z przeżywania odpustu parafialnego. KS. SEBASTIAN ∎

∎ "Vivos voco, mortuos plango, fulgura
frango"

T

a łacińska sentencja w tłumaczeniu na język polski
oznacza "żywych wzywam,
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zmarłych opłakuję, gromy kruszę". Inskrypcja o tej treści
umieszczana była na dawnych
dzwonach kościelnych i doskonale wyraża zadania, jakie były
i są przed nimi stawiane.
Samo pojęcie dzwon wywodzi
się od łacińskiego "campana", co
prawdopodobnie wiąże się z krainą Kampanią (Włochy) słynną
niegdyś z najlepszej miedzi używanej obok cyny do stopu, z którego był odlewany. Większość z
nas wie, że dzwony obwieszczają
ważne wydarzenia oraz święta w
Kościele. Biją przecież w czasie
Wielkanocy, Bożego Narodzenia,
w przypadku śmierci lub wyboru
papieża, a także przy okazji ważnych uroczystości państwowych.
Kiedyś uderzano w dzwony np. w
czasie pożaru, gdy zbliżała się nawałnica czy burza, lub kiedy na
naród spadały nieszczęścia np.:
wybuch wojny.
W dzisiejszych czasach dzwony
wzywają na co dzień nas wiernych
na Msze św. bądź nabożeństwa.
Dla niejednego takie zaproszenie
przez samego Boga na spotkanie z
nim to jakby głos sumienia - a
głosu sumienia wiadomo, że
warto słuchać. Trzykrotnie w
ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem odzywają się na "Anioł
Pański" (co ciekawe zwyczaj ten
pochodzi jeszcze z wojen krzyżowych i był ustanowiony już za czasów papieża Urbana II w 1095 r.).
Dla niektórych z nas słyszany codziennie dźwięk dzwonu jest znakiem do przerywania swoich zajęć
i odmówienia tej pięknej modlitwy. Czasem dzwony bywają też
nazywane "zegarem ubogich", nietrudno się domyśleć dlaczego.
Dzwony towarzyszą nam właściwie od urodzenia aż do chwili
śmierci. To właśnie one "odprowadzają" zmarłych na miejsce ich
wiecznego spoczynku. Bicie dzwonów jest sygnałem dla pozostałych parafian - nawet tych, którzy
nie uczestniczą w ceremoniach

pogrzebowych - że ktoś z ich
wspólnoty odchodzi na zawsze.
Dokładnej daty wprowadzenia
tego instrumentu (dzwon to instrument perkusyjny) do użytku
kościelnego nie znamy. Wiadomo,
iż było to około VI w. Pierwsza
wiadomość o używaniu w kościołach dzwonów pochodzi z 535 r. W
liście napisanym w Kartaginie do
przyjaciela Eugippjusza - opata
klasztoru pod Neapolem - diakon
Fulgencjusz podaje, że: „w licznych
klasztorach
północnej
Afryki, tej ziemi św. Augustyna i
Cyprjana, dzwony były powszechnie w używaniu, stąd rozpowszechnił się ich użytek najprzód
w włoskiej ziemi i w przyległych
krajach zachodniej Europy. Dopiero potem zaczęto ich używać i
we wschodniej Europie". Początkowo sztuką lania dzwonów trudnili się zakonnicy, głównie Benedyktyni (posiadali wiedzę, której
nie miał tzw. prosty lud). Pierwsze
dzwony miały bardzo prostą
formę, zaś ich zdobienia ograniczały się tylko do górnej krawędzi.
Pomimo, iż zakonnicy strzegli
wiedzy i sztuki ludwisarskiej, z
czasem pojawiły się świeckie ludwisarnie.
Patronem ludwisarzy jest św.
Forkern z Irlandii. Ten kapłan z V
w. z zamiłowaniem trudnił się laniem dzwonów, dlatego też przedstawiany jest, gdy w lejarni dokłada ostatniej ręki do nowo ulanego dzwonu. Jego święto obchodzi Kościół 17 lutego.
Istnieje, zwłaszcza u nas w polskim Kościele przeświadczenie, że
parafia jest tak długo niekompletna, a sama świątynia jakby
niewykończona, dopóki nie posiada
własnych
dzwonów.
Dzwony zazwyczaj są umieszczane w dzwonnicy, na szczytach
kościołów lub w osobno stojących
dzwonnicach. Zaleca się, by były
one wykonane ze szlachetnych
metali. A skoro się już wspomniało o dzwonnicach, warto do-

dać, iż budowniczowie obiektów
sakralnych twierdzą, że dzwonnice z kamienia lub cegły są lepsze
dla dzwonów niż budowle z żelbetonu, zaś dzwony mocowane za
pomocą belek drewnianych po
prostu lepiej brzmią. Nie bez znaczenia jest również wysokość
wieży dzwonnicowej - powinna
być wysoka, aby mógł z niej rozchodzić się głos dzwonów nie natrafiając na żadne przeszkody. W
dawnych czasach - zwłaszcza w
budowlach gotyckich - wysmukłe
wieże kościelne miały wyrażać tęsknotę człowieka za Bogiem.
Dzwony tradycyjnie nazywane
są imionami np. świętych lub fundatorów. Najsłynniejszy polski
dzwon - Dzwon Zygmunt, znajdujący się w katedrze wawelskiej w
Krakowie, swoje imię zawdzięcza
Zygmuntowi I Staremu. Swoisty
urok ma wprowadzanie dzwonów
w ruch - zazwyczaj czynią to ministranci, czasem dorośli mężczyźni.
Jednak trzeba przyznać, że - pomimo dużej ilości zwolenników
dzwonników oraz szacunku dla
ich ciężkiej pracy - pora spojrzeć
w przyszłość, również w naszej
starzyńskiej parafii.
Obecnie dzwony w większości
kościołów wprawiane są w ruch
mechanizmami
elektrycznymi,
które oczywiście mają swoje plusy
i minusy (w sumie co ich nie ma?).
Idziemy z duchem czasu - kiedyś
w naszych domach nie było narzędzi i sprzętów zasilanych np. energią elektryczną, przez co wykonanie pewnych prac i czynności wymagało większego nakładu czasu i
nieraz tężyzny fizycznej. Dziś w
pracy pomagamy sobie różnego
typu sprzętami - w domach są
pralki, kuchenki, piekarniki, miksery, czy nawet zmywarki, w garażach są samochody (rzadko
bryczki i konie).
Skoro w naszej parafii nastąpi
elektryfikacja dzwonów warto
przyjrzeć się bliżej ich historii.
Według publikacji z 1926 r.
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"Dzwony kościelne w diecezji
chełmińskiej" opracowanej przez
ks. dra Romualda Frydrychowicza
w starzyńskim kościele znajdowały się trzy dzwony: pierwszy
duży dzwon z inskrypcją "AVE
MARIA GRATIA PLENA DOMINUS
(TECUM)", drugi średni dzwon (w
1844 r. na nowo "przelany"),
trzeci mały dzwon z ornamentyką
pochodzący z 1584 r. oraz łacińskim napisem "VERBUM DOMINI
MANET IN AETERNUM", czyli
"Słowa Pana trwa na wieki". Został on wykonany przez ludwisarza Berenta (Bernta) Bauschke z
Gdańska. Obecnie dzwon znajduje
się w kościele, po lewej stronie,
przed balaskami. Niestety w czasie I wojny światowej duży dzwon
w wyniku wydanego 01.03.1917 r.
przez władze wojskowe orędzia
został zabrany na cele wojenne
(zapewne następnie został przetopiony). W 1925 r. postanowiono
zakupić nowy - co stało się jeszcze
tego samego roku. Nowy dzwon
zdobił wizerunek św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Jego uroczyste poświęcenie miało miejsce 22 grudnia 1925 r., zaś dokonał jego ówczesny proboszcz ks. Jan Sieg.
Dzwon ten został zrabowany w
czasie II wojny światowej. W 1979
r. ks. Włodzimierz Ebertowski zakupił dwa nowe dzwony: pierwszy z inskrypcją "Wielbi Dusza
Moja Pana, Maryja, Starzyno
1979" oraz drugi "Jan Paweł II,

Starzyno 1979". Uroczystej konsekracji dokonał 22.06.1980 r. ks. bp
Zygfryd Kowalski.
Po co zatem dzwony? Żeby poruszały nasze sumienia, żeby
przypominały zapraszanie nas
przez Boga na ucztę eucharystyczną tu, na ziemi, a tym samym
na gody niebieskie po śmierci.
Można też odpowiedzieć nieco
inaczej cytując angielskiego poetę
Johna Donne "Żaden człowiek nie
jest samoistną wyspą, każdy stanowi ułamek kontynentu, część
lądu. Jeżeli morze zmyje choćby
grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona… śmierć każdego
człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu
bije dzwon: bije on tobie".
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Błogosławiona
zwyczajność
I czytanie: Dn 7, 9-10. 13-14;
II czytanie: Ap 12, 7-12a;
Ewangelia: J 1, 47-51;
Słowa Ewangelii
ezus ujrzał, jak Natanael zbliżał
się do Niego, i powiedział o nim:
«Patrz, to prawdziwy Izraelita, w
którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael:
«Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem
cię, zanim cię zawołał Filip, gdy
byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael:

J
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«Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym,
Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego
wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej
niż to».
Potem powiedział do niego:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i
aniołów Bożych wstępujących i
zstępujących na Syna Człowieczego».
Rozważanie
święto trzech najważniejszych archaniołów, których
imiona są znane z kart Pisma
Świętego, wspominamy świat dobrych niebiańskich duchów, Bożych posłańców i przyjaciół obecnych w najważniejszych wydarzeniach historii zbawienia. Anioł Gabriel zwiastował Maryi, że stanie
się matką Syna Bożego. Apokalipsa św.Jana przedstawia archanioła Michała stojącego na czele
wojsk anielskich, toczącego walkę
z wielkim smokiem, to jest diabłem (por. Ap 12,7-9). Jego kult
jest w chrześcijaństwie bardzo
żywy, o czym świadczy częste
przywoływanie jego wstawiennictwa i obrony w walce z zakusami
Złego. Trzeci z archaniołów, Rafał,
to towarzysz i opiekun młodego
Tobiasza. Bóg posłużył się nim
również, aby uleczyć ojca Tobiasza ze ślepoty (por. Tb 11-12).

W

O. JAROSŁAW KRAWIEC OP
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość odpustu parafialnego ku czci św. Michała Archanioła - sumie
odpustowej o godz. 12.00, przewodniczy ks. dr
Krystian Kletkiewicz, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Gdańskiej.
2. Od jutra rozpoczyna się miesiąc różańcowy, nabożeństwa różańcowe w Starzynie o godz. 17.30,
w St. Dworze o godz. 17.00, w Werblini o godz.
18.00, a w dni, kiedy jest tam msza święta pół godziny przed jej rozpoczęciem.

3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne
– Godzina Święta we 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.
4. W sobotę o godz. 11.00 na plebani spotkanie dla
scholii parafialnej.
5. W przyszłą niedzielę na godz. 10.00 we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej zapraszamy
wspólnotę Żywego Różańca wraz z pocztami
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sztandarowymi.
6. W przyszłą niedzielę na mszę świętą na godz. 12.00 zapraszamy
Bractwo Brewiarza Świętego.
7. U ministrantów do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”
oraz „Głosu Michała Archanioła”. W biurze parafialnym nabyć
można jeszcze książkę o dziejach parafii Starzyńskiej i Mechowskiej w cenie 40 zł.
8. Zapowiedzi przedślubne: II-ga: Damian Bartłomiej Darul i Lesia
Shyba z par. Starzyno; III-cia: Mateusz Hirth i Justyna Honorata
Hirth z par. Starzyno.
9. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach.
Dziękujemy za sprzątanie państwu Perszon i Madaj, a o sprzątanie
kościoła w sobotę po porannej mszy świętej prosimy mieszkańców Połchówka – domy po prawej stronie w kierunku na Świecino. Dziękujemy 34 rodzinom za ofiary na rzecz elektryfikacji naszych dzwonów. Dzisiejsza kolekta na zakończenie trzeciego
kwartału na wywóz śmieci z cmentarza – Bóg zapłać.
10. Z okazji uroczystości odpustowej Św. Michała Archanioła składamy naszym parafianom i gościom życzenia wszelkiego błogosławieństwa, Bożej mocy i opieki naszego Patrona.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 1 października 2018 r.
– Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka
Jezus
07:00 + Brunon (1. r. śm.) i Łukasz Licau
18:00 + Stefan Bullmann (r. śm.)
Wtorek, 2 października 2018 r.
– Wspomnienie świętych Aniołów
Stróżów
07:00 W intencji parafian
18:00 + Manfred, Feliks i Anna Krampichowscy
Środa, 3 października 2018 r.
07:00 + Alfons i Lidwinia Stefanowscy
17:00 Nowenna Werblinia: + Dziadkowie Anna
i Michał, wujkowie Franciszek i Józef Goyke;
+ Felicja i Józef Dettlaff; + Mieczysław Nowak,
Jan i Joanna Fleming; + Teściowie Gertruda
i Michał (dn. ur.) Cyskowscy, rodzice Wanda
i Leon Mach, mąz Jerzy (dn. ur.)
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Bożej Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze; Dziękczynna z prośbą o
zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Antoniego Bullmann w 80. Urodziny; Do MB z
prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w
87. urodziny p. Teofili Sieg; Dziękczynna z
prośbą o zdrowie i Boże bł. w 80. urodziny p.
Teresy Goyke; + Ojciec Jerzy Szomburg, Władysław Maciejewski (r. śm.), Rafał Sluzewski;
+ Rodzice Maria i Henryk Zegzuła, brat Marek, bratowa Renata; + Mąż Marek Preiss; +
Franciszek Klebba (1 r. śm.); + Aniela Labudda – od I Róży Żywego Różańca ze Starzyna

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

Myśl tygodnia
„Wspaniałe są owoce
dobrych wysiłków”
Księga Mądrości 4, 8-9 ∎

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.

Czwartek, 4 października 2018 r.
– Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
07:00 W intencji parafian
18:00 + Rodzice Brygida i Tadeusz, Paula i Mirosława Lewiccy, dziadkowie z obojga stron.
Piątek, 5 października 2018 r.
– Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej
07:00 + Józef Kromlicki
16:30 Werblinia: + Mąż Jan Blar
18:00 + Paweł Drzeżdżon (r. śm.), brat Jan i Stefan
Sobota, 6 października 2018 r.
07:00 + Irena Maciejewska (r. śm.)
16:00 Werblinia: Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo zdrowie w 35-tą rocznicę
ślubu p. Jadwiga i Roman Budzisz
18:00 + Agnieszka, Jan i Andrzej Drzeżdżon
Niedziela, 7 października 2018 r.
– XXVII Niedziela Zwykła
07:00 + Z rodziny Wyszeckich i Lieske
+ Jan, Franciszek Adrian, Franciszek, Elżbieta, Jan, Anna, Gerard, Alfons, Apolonia i ks.
Bogdan Pulczyńscy
08:30 Werblinia: + Urszula, Jerzy i Marcin Kromliccy
10:00 + Ojciec Józef Mach, brat Andrzej, dziadkowie
z obojga stron
12:00 + Krzysztof Choszcz (6. r. śm.)
15:00 St. Dwór: + Władysława i Stanisław Zielke
18:00 O zdrowie i Boże bł. dla członkiń Żywego Różańca z Połchówka

