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Z życia parafii

∎ Zmarli
w ostatnim roku

W

miniony czwartek obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych.
Dzisiaj chcielibyśmy wspomnieć tych, których pożegnaliśmy w naszej parafii w
ostatnim roku.
Na wieczny odpoczynek do
domu Pana odeszli:
śp. Gertruda Skwiercz,
Janusz Masadyni,
Jan Asmus,
Marek Preiss,
Renata Szymańska,
Szymon Klebba,
Łucja Bizewska,
Hildegarda Fleming,
Bronisława Pranga,
Bernard Drafz,
Janina Radziejewska,
Stefan Marszewski,
Jan Glembin,
Hildegarda Muza,
Eryka Styn,
Bernadeta Okrój,
Andrzej Muttke,
Jan Jeka,
Helena Dawidowska,
Bogusław Zdebski,
Marek Bullmann,
Feliksa Ustarbowska,
Teresa Grądzka,
Leon Laga,
Ks. Bogdan Pulczyński,
Ewa Kunz,
Wanda Labudda,

Katarzyna Klebba,
Maciej Zielka,
Bogdan Ellwart,
Henryk Marzejon,
Aniela Labudda,
Jan Szweda,
Cecylia Styn,
Julian Hintzke.

R.I.P.

Przypominamy, że do końca
roku w biurze parafialnym
można składać wypominki
roczne za bliskich zmarłych.
REDAKCJA ∎

Z życia Kościoła

∎ Wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych
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listopada Kościół obchodził
wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych, które w tradycji polskiej nazywany jest Dniem
Zadusznym lub też "zaduszkami".
Dzień wcześniej 1 listopada
przypadała
Uroczystość
Wszystkich Świętych. W czasach PRL władze przemianowały ten dzień na „Wszystkich
Zmarłych” lub alternatywnie

„Święto Zmarłych”, by jak najmniej kojarzył się on z religijnym kontekstem. Określenia
te jednak tak głęboko wryły
się w świadomość Polaków, że
czasem i dziś można je usłyszeć.
Wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych zawdzięczamy opatowi św. Odylonowi
(Odulionowi). To on w 998 r.
(inne źródła twierdzą, że po
1030 r.) we francuskim klasztorze w Cluny wprowadził
zwyczaj wznoszenia modlitw
za dusze czyśćcowe. Początkowo dotyczył on tylko mnichów z tego klasztoru, jednak
później tradycję tę przejęły
inne zgromadzenia benedyktyńskie, a w XIII w. zwyczaj
upowszechnił się w całym kościele zachodnim. W Polsce
święto znane jest od XII wieku
i zastąpiło przedchrześcijański zwyczaj obchodzenia Dziadów.
W tym dniu wspominamy
zmarłych pokutujących za
grzechy w czyśćcu. Chodzi
więc o te dusze, które nie
mogą wejść do nieba, gdyż
mają pewne długi do spłacenia
Bożej
sprawiedliwości.
Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat
(pewnik) na soborze w Lyonie
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w 1274 r. i na XXV sesji Soboru
Trydenckiego (1545-1563), w
osobnym dekrecie o czyśćcu.
Sobór
Trydencki
orzekł
prawdę, że duszom w czyśćcu
możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby
przed tron Boży. Pamiętajmy,
że istnieje możliwość uzyskania za zmarłych w dniach 1-8
listopada odpustu zupełnego.
Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub
półpubliczną 1 listopada od
południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych.
Można go uzyskać tylko jeden
raz w ciągu dnia. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest
zupełny od 1 do 8 listopada,
natomiast w inne dni roku jest
cząstkowy. Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych
czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej
dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek
grzechu, odpust będzie tylko
cząstkowy).
3. Spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna
lub bycie w stanie łaski uświęcającej; przyjęcie Komunii
Świętej; odmówienie Ojcze
nasz..., Wierzę w Boga... i mo-

dlitwy w intencjach Ojca Świętego.
WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w
ciągu wielu dni przed lub po
wypełnieniu danej czynności
nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między
nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można
uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii
św. i jednej modlitwie można
uzyskać tylko jeden odpust zupełny.
W XV w. wytworzył się u Dominikanów w Wanencji zwyczaj ofiarowania w dniu 2 listopada trzech Mszy św. przez
jednego kapłana. Następnie
papież Benedykt XIV w 1748 r.
rozszerzył ten zwyczaj na całą
Hiszpanię. W czasie I wojny
światowej - w 1915 r. - papież
Benedykt XV pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić
w tym dniu trzy Msze św.: w
intencji przyjętej od wiernych,
w intencji wszystkich wiernych zmarłych, w intencji papieża.
Warto 2 listopada pamiętać
o naszych najbliższych zmarłych, pochylić się nad ich mogiłami, zapalić znicze, a przede
wszystkim modlić się za ich
dusze.
GL ∎

∎ Obchody 100.
rocznicy odzyskania niepodległości

N

arodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.
Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką,
cierpieniem i wysiłkiem
wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.
Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczmy własne państwo,
którym udało się podnieść
kraj z ogromnych zniszczeń I
wojny światowej, stworzyć
warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.
Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pod patronatem prezydenta
RP, z udziałem dzieci i młodzieży, władz państwowych i
samorządowych oraz pielgrzymów, na Jasnej Górze już
w najbliższą niedzielę odbędą
się główne uroczystości jubileuszowe 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To właśnie 4 listopada
w 1918 r. sanktuarium jako
jedno z pierwszych miejsc w
kraju stało się skrawkiem wol-
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nej Polski.
Uroczystości
rocznicowe
zainauguruje o godz. 9.30 w
bazylice dziękczynna Msza św.
pod przewodnictwem abp.
Wacława Depo, metropolity
częstochowskiego.
Zachęcamy wszystkich do
uczczenia tego święta m.in.
poprzez wywieszenie w naszych domach biało-czerwonych flag.
NIEDZIELA.PL ∎

Jezus
odpowiedział:
«Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym
Panem. Będziesz miłował
Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i
całą swoją mocą”. Drugie jest
to: „Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego”.
Nie ma innego przykazania
większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie:
Słowo Boże na niedzielę
«Bardzo dobrze, Nauczycielu,
słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz
Niego. Miłować Go całym serI czytanie: Pwt 6, 2-6;
cem, całym umysłem i całą
II czytanie: Hbr 7, 23-28;
mocą i miłować bliźniego jak
Ewangelia: Mk 12, 28b-34;
siebie samego znaczy daleko
Słowa Ewangelii
więcej niż wszystkie całopaleeden z uczonych w Piśmie nia i ofiary».
podszedł do Jezusa i zapytał
Jezus, widząc, że rozumnie
Go: «Które jest pierwsze ze odpowiedział, rzekł do niego:
wszystkich przykazań?»
«Niedaleko jesteś od króle-

∎ Modlitwa
miłosierdzia

J
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stwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
Rozważanie
ezus nie bał się stawiać
swoim słuchaczom wysokich
wymagań. Nie inaczej czyni z
nami, zobowiązując nas do miłości, którą nazywa pierwszym i najważniejszym przykazaniem. Kochać Boga całym
sercem, a bliźniego jak siebie
samego może się wydawać
oczekiwaniem zbyt trudnym
do spełnienia. Gdyby tak Chry
stus polecił miłować trochę
bardziej, nieco lepiej, odrobinę
prawdziwiej… Lecz On chce
miłości całym sercem. Czy to
w ogóle możliwe? Tak, ponieważ Jezus daje nam Ducha
Świętego, bez którego nowe
prawo Ewangelii rzeczywiście
byłoby niemożliwe do wypełnienia.

J

O. JAROSŁAW KRAWIEC OP,
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
wanie przed Najświętszym Sakramentem
dla nas dzień ten wypada w najbliższą
Dzisiaj na mszach przedpołudniowych
środę. Prosimy o czuwanie w następującym
Słowo Boże głosi ks. dr Krzysztof Kinowski
porządku: 8.00 – Parszkowo, 9.00 – Poł– Rektor Gdańskiego Seminarium Duchowchówko, 10.00 – Werblinia, 11.00 – Radonego.
szewo, 12.00 – Żywy Różaniec, 13.00 – StaW przyszłą niedzielę obchodzimy jubileusz
rzyński Dwór, 14.00 – Sulicice, 15.00 – Kła100 lat Niepodległości Polski – prosimy o
nino, 16.00 – Starzyno, 17.00 – adoracja inwywieszenie flag narodowych.
dywidualna. Prosimy o obecność osób,
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
które mogą ten czas poświęcić na modlitwę
włączyli się w przygotowanie w uroczyw intencji nas wszystkich i o odmówienie
stość Wszystkich Świętych – służbie liturprzez poszczególne grupy części Różańca
gicznej, dzieciom i młodzieży, osobom naŚwiętego.
głośniającym cmentarz.
6. Dzisiaj spotkania różańcowe w Połchówku i
Dzisiaj w gminie Puck w godz. 7.00 – 21.00
w Starzyńskim Dworze.
druga tura wyborów samorządowych.
7. Parafia we Władysławowie we współpracy
Każda parafia naszej Archidiecezji jeden
z Gdańską Szkołą Nowej Ewangelizacji ordzień w roku przeznacza na adorację i czuganizuje rekolekcje pod hasłem „Nowe Ży-

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.

3.

4.
5.
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cie” w dniach 9 – 11 listopada – szczegóły na plakatach w
gablotach ogłoszeń.
8. Jak co roku parafia nasza we współpracy ze Szkołą w Starzynie, organizacjami samorządowymi i dobroczyńcami
organizować będzie Mikołajki w niedzielę 9 grudnia – prosimy o przynoszenie słodyczy na plebanię.
9. U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała Archanioła”.
10.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
Hirth, a o sprzątanie kościoła w sobotę po mszy porannej
prosimy mieszkańców Sulicic Północy. Dziękujemy 114 rodzinom za ofiary na rzecz elektryfikacji naszych dzwonów.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na listopad
Intencja ogólna: Aby język
serca i dialogu przeważał
zawsze nad językiem oręża.

Myśl tygodnia
„Czasem najgłośniej
przemawia milczenie”
Ks. Stanisław Zięba ∎

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, 5 listopada 2018 r.
07:00 + Ojciec Franciszek, dziadkowie Ksawery i Marta Darga
18:00 + Alojzy Koss, krewni z obojga stron
Wtorek, 6 listopada 2018 r.
07:00 + Członkinie z IV Róży Żywego Różańca ze Starzyna
17:00 Werblinia: + Ks. proboszcz Tadeusz Semmerling
(ks. Jerzy Więcek)
Piątek, 9 listopada 2018 r.
18:00 + Antoni Krzyżon
– Święto rocznicy poświęcenia
Środa, 7 listopada 2018 r.
Bazyliki Laterańskiej
07:00 + Matka Aniela Labudda (dn. ur.)
07:00 + Tadeusz Falkowski, z rodziny Falkow17:00 Nowenna Werblinia: + Witold Śliwiński;
skich, Szwoch, rodzice chrzestni z obojga
+ Rodzice Jeka i Zinkel, brat Jan; + Mąż Jan
stron
Blar; + Członkinie II Róży Żywego Ró- 17:00 Jubileusz 50-lecia małżeństwa p. Irena
żańca z Werblini, księża z naszej parafii;
i Jerzy Żaczek
+ Felicja i Józef Dettlaff; + Mąż Bernard 18:00 Do Matki Bożej z prośbą o zdrowie i Boże
Piontke, rodzice z obojga stron
błogosławieństwo w 22. urodziny Małgo18:00 Nowenna Starzyno: O zdrowie i Boże błorzaty
gosławieństwo dla matki Marii; + Tekla Sobota, 10 listopada 2018 r.
(r. śm.) i Antoni Poglettke, brat Roman;
– Wspomnienie św. Leona Wielkiego
+ Magdalena, Jan, Józef i Jan Glembin; + Jó- 07:00 + Brunon Cirocki
zef Gaffke (r. śm.); + Członkinie z II Róży 18:00 + Gertruda, Augustyn i Józef Zaczek, Alina
Żywego Różańca ze Starzyna; + Dusze
i Józef Nowak
w czyśćcu cierpiące; + Rodzice Kobie- Niedziela, 11 listopada 2018 r.
rzyńscy, dziadkowie z obojga stron; + Ce– XXXII Niedziela Zwykła, Narodowe
cylia Styn (m-c po śmierci);+ Mąż Marek
Święto Niepodległości
Preiss
07:00 + Helena i Franciszek Muza
Czwartek, 8 listopada 2018 r.
08:30 Werblinia: + Maria Mielewczyk (dn. ur.)
07:00 + Brunon i Łukasz Licau
10:00 + Jerzy Jung i Mirosława Sanocka
18:00 + Józef i Leonia Obercich, Benedykt 12:00 + Mąż Rafał Sluzewski
Lalowski
18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy

