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Z życia parafii

∎ Odwiedziny
Św. Mikołaja

W

ubiegłą niedzielę, 9
grudnia nasza parafia
we współpracy ze Szkołą w
Starzynie, organizacjami samorządowymi i dobroczyńcami zorganizowała festyn mikołajkowy.
Warto przypomnieć, iż było to
kolejne tego typu wydarzenie
współorganizowane przez starzyńską parafię. Na sali gimnastycznej mieszczącej się w starzyńskiej szkole zagościła świąteczna atmosfera. Imprezę poprowadził sołtys, Pan Henryk
Kunc. Uczestnicy festynu nie mogli narzekać na nudę, bowiem zaplanowano wiele atrakcji, przede
wszystkim dla młodszej części
przybyłych gości.
Rozstrzygnięto konkurs oraz
wręczono nagrody za najpiękniejszy stoik bożonarodzeniowy.
Pan H. Kunc przeprowadził licytację m.in. sękacza oraz tortu.
Dzieci z młodszych klas zaprezentowały swoje talenty muzyczne i taneczne, które nagrodzono gromkimi brawami. Na
scenie występowali m.in. Zuzia
(gitara i śpiew), a następnie jej
tata Marek (trąbka i śpiew).
Dziewczęta ze starszych klas
chętnie malowały twarze maluchom. Były również dmuchane
balony, które we wprawnych rę-

kach pań animatorek zamieniały
się w miecze, kotki i inne stwory.
Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz ozdób, które
wcześniej wspólnie przygotowali uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Można było nabyć:
stroiki różnego typu i wielkości,
krasnale, aniołki czy bombki. Następnie ochotnicy śpiewali kolędy.
Dzięki zaangażowaniu grona
nauczycielskiego sprawnie działała kawiarenka, która serwowała nie tylko kawę, herbatę, czy
inne napoje, ale przede wszystkim przepyszne wypieki przygotowane przez rodziców uczniów
starzyńskiej szkoły. Dla tych,
którzy nie mieli ochoty na słodkości czekały frytki.
Dzieci chętnie brały udział
również z konkursie polegającym na rzucaniu orzechów do
celu. Ok. godz. 16.15 atmosfera
na sali wyraźnie się ożywiła i
wszystkie dzieci zadawały dorosłym tylko jedno pytanie: Kiedy
w końcu przyjdzie ten Święty Mikołaj? Większość z nich ustawiła
się grzecznie przy scenie i wspólnie z Panem sołtysem zaczęli nawoływać najbardziej oczekiwanego gościa tego wieczoru. Gdy
tylko dało się posłyszeć dźwięk
dzwonka, część dzieci na chwilę
wstrzymała oddech (może ze
strachu?).
Święty Mikołaj przybył do
Starzyna z wielkimi workami

wypełnionymi paczkami prezentów. Towarzyszyli mu oczywiście pomocnicy, w tym ks. proboszcz Jan. Dzieci z uwagą wysłuchały słów Św. Mikołaja, a następnie
odbierały
paczki.
Uśmiech nie schodził z twarzy
zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Po rozdaniu prezentów
była możliwość wspólnego zdjęcia ze Św. Mikołajem - odważniejsze dzieci stawały do zdjęcia
same, niektóre zaś wolały pozować wspólnie ze starszym rodzeństwem lub rodzicami.
Zapraszamy do odwiedzenia
galerii na stronie parafialnej,
gdzie została już umieszczona
obszerna fotorelacja z festynu.
Impreza mikołajkowa już na
stałe wpisała się w kalendarz
wydarzeń parafialnych i rokrocznie gromadzi liczne grono
przede wszystkim parafian, tych
starszych i młodszych, ale również gości. Czas mikołajkowego
festynu to nie tylko spotkanie
dzieci ze Św. Mikołajem, ale również możliwość spotkania i rozmowy ze znajomymi nie tylko z
danej miejscowości, ale także z
pozostałych miejscowości tworzących naszą parafię.
Dziękujemy
raz
jeszcze
wszystkim, którzy swoją pracą,
zaangażowaniu i sercu włączyli
się w zorganizowanie tegorocznych Mikołajek. Bóg zapłać! GL ∎
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Z życia Archidiecezji

∎ "Św. Mikołajowi w Gdańsku
wali się dom"

W

przyszłą niedzielę po
Mszach Św. będzie możliwość złożenia ofiary na ratowanie bazyliki Św. Mikołaja w
Gdańsku.
Niektórzy być może mieli okazję nawiedzić i modlić się w tym
kościele, inni może czytali lub
usłyszeli o tragicznej sytuacji budowli w mediach, są też tacy, którym hasło "bazylika Św. Mikołaja" nic nie mówi. Niezależnie
od powyższego dziś przybliżymy
małą część z historii tej świątyni.
Jego historia rozpoczyna się w
XII w. i służył zarówno miejscowej ludności miejscowej, jak i
przybywającym do Gdańska ze
wszystkich stron świata kupcom
i żeglarzom (św. Mikołaj był w
średniowieczu właśnie ich patronem). 22 stycznia 1227 r.
książę pomorski Świętopełk
przekazał kościół braciom Dominikanom, którzy rozpoczęli intensywną działalność duszpasterską. Przy rozbudowanym kościele powstał klasztor, w którym wkrótce mieszkało już prawie dwustu braci.
Rok 1308 to czas przejścia
Gdańska w ręce krzyżackie oraz
jednocześnie okres rozkwitu
miasta. W związku z tym Dominikanie obok starego kościoła zbudowali nowy – zachowany do
dziś. W XVI w. (okres reformacji)
świątynia była kilkukrotnie niszczona i plądrowana, zaś zakonnicy - wypędzeni z klasztoru.
Wrócili jednak ok. 1578 r. i przejęli opiekę duszpasterską nad ka-

tolicką ludnością Gdańska. Od
tego momentu ponownie rozpoczyna się okres świetności „Mikołaja” - świątynia zyskuje nowe
wyposażenie: główny ołtarz,
stalle, ambonę oraz organy.
W murach kościoła król Zygmunt III odbierał dyplom, potwierdzający, że jest królem Polski. Tu także w 1698 r. modlił się
August II Sas. Kres świetności
klasztoru (i całego Gdańska)
przyniosły rozbiory Polski, a następnie wojny napoleońskie. W
1813 r. wskutek rosyjskiego
ostrzału miasta klasztor całkowicie spłonął. Dwadzieścia lat
później Dominikanie zostali
zmuszeni do opuszczenia miasta.
Kościół ocalał zawieruchę II
wojny światowej - jest jedynym
ocalałym kościołem w śródmieściu Gdańska.
Po wojnie - po 112 lata przerwy - do Św. Mikołaja powrócili
Dominikanie. Bracia (głównie
pochodzący z terenów Lwowa)
przywieźli ze sobą średniowieczną ikonę Matki Bożej Zwycięskiej, patronki tego miasta,
która do dziś znajduje się w kościele.
Jak piszą sami Dominikanie
"Kościół św. Mikołaja oo. Dominikanów w Gdańsku to miejsce
niezwykłe. Jest on najstarszą
świątynią w tym mieście, a tym
samym jednym z najważniejszych świadków jego pięknej i
dramatycznej historii. Świadkiem tym bardziej wiarygodnym,
że ocalałym z zawieruchy ostatniej wojny. Gromadzone przez
wieki elementy wyposażenia nadają mu niepowtarzalną atmosferę."
27 listopada 2018 r. Dominikanie podjęli decyzję, aby ze
względów bezpieczeństwa za-

mknąć świątynię, powodem były
spękania wieży i osiadanie filarów kościoła, co mogło zagrażać
bezpieczeństwu wiernych.
Zachęcamy wszystkich po pomocy w ratowaniu tej świątyni.
Wpłaty można kierować także na
konto: 77 1140 1065 0000 3926
9300 1018, Klasztor Dominikanów, ul. Świętojańska 72,
Gdańsk.
GL ∎

Warto poczytać!

∎ Betlejemskie
Światło Pokoju

H

istoria zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w
centrum napięć politycznych,
konfliktów zbrojnych oraz
ataków
terrorystycznych.
Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie
wieczny ogień. To właśnie od
niego co roku odpala się jedną
malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w
wielkiej sztafecie przez kraje i
kontynenty obiega świat. Sam
moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej
idei ludzie potrafią na chwilę się
zatrzymać, powstrzymać złość i
gniew.
W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się
by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze
Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia
i symbol pojednania między na-

Głos Michała Archanioła

rodami. Takim darem skauci z
całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc
lampiony ze Światłem do parafii,
szkół, szpitali, urzędów i domów,
dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne
wartości braterstwa i pokoju.
Betlejemskie Światło Pokoju
zorganizowano po raz pierwszy
w 1986 roku w Linz, w Austrii,
jako część bożonarodzeniowych
działań charytatywnych. Akcja
nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez
Austriackie Radio i Telewizję
(ORF). Rok później patronat nad
akcją objęli skauci austriaccy.
Każdego roku dziewczynka
lub chłopiec, wybrani przez ORF
odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W
Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany
mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie
Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło
od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz
w Polsce. Polska jest jednym z
ogniw betlejemskiej sztafety.
Harcerki i harcerze przekazują

Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na
zachód do Niemiec, a także na
północ – do Danii.
Pomocą w dobrym przeżywaniu wędrówki Betlejemskiego
Światła Pokoju są działania i inicjatywy podejmowane w ramach
naszej służby Bogu, Ojczyźnie i
Bliźniemu. Hasłem tegorocznej
edycji są słowa: ŚWIATŁO
KTÓRE ŁĄCZY…
BŚP ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Prostota
nawrócenia
I czytanie: So 3, 14-17
II czytanie: Flp 4, 4-7
Ewangelia: Łk 3, 10-18
Słowa Ewangelii
dy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż
mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech
się podzieli z tym, który nie ma; a
kto ma żywność, niech tak samo
czyni».
Przyszli także celnicy, żeby
przyjąć chrzest, i rzekli do niego:
«Nauczycielu, co mamy czynić?»
On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam
wyznaczono».
Pytali go też i żołnierze: «a my
co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy
nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na
waszym żołdzie».
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły
w swych sercach co do Jana, czy
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nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie was
chrzcił Duchem Świętym i
ogniem. Ma on wiejadło w ręku
dla oczyszczenia swego omłotu:
pszenicę zbierze do spichlerza, a
plewy spali w ogniu nieugaszonym».
Wiele też innych napomnień
dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Rozważanie
an Chrzciciel przebywał i nauczał głownie na pustyni. Wiódł
surowy tryb życia: "Nosił odzież
z wielbłądziej sierści i skórzany
pas na biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół"
(Mt 3,4). Po kimś takim można
się było spodziewać srogich pouczeń i wezwania do radykalizmu.
Tymczasem wskazania, których
udzielał, były raczej podstawowymi zasadami miłości bliźniego. Przychodzącym tłumom
mówił o prostych, życiowych
sprawach, o dzieleniu się z potrzebującymi, o uczciwości i
skromności. Mocą swego autorytetu przypominał celnikom, żołnierzom, ludziom majętnym o
prostocie życia. Nie kazał im porzucać majątków, pokutować na
pustyni, ale zacząć od zwykłej
uczciwości i życzliwości wobec
drugiego. Prostota nawrócenia
jest nam bardzo potrzebna.

J

O. JAROSŁAW KRAWIEC OP,
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

dzie można złożyć ofiarę na ratowanie bazyliki
Św. Mikołaja w Gdańsku.
1. Bóg zapłać za ofiary na rzecz Kościoła na 2. Trwa święty czas Adwentu. Msze święte roratWschodzie. Za tydzień po mszach świętych bęnie o godz. 17.00 w Werblini i o godz. 18.00 w

4

3.

4.

5.

6.

7.

Głos Michała Archanioła

Starzynie – dzieci prosimy o przychodzenie z
lampionami. W biurze parafialnym nabyć można
świece Caritas – małe w cenie 10 zł i duże w cenie
20 zł oraz poświęcone opłatki na stół wigilijny.
Spowiedź święta z udziałem spowiedników z sąsiednich parafii w sobotę od godz. 9.30 do 10.30
- nie będzie spowiedzi w czasie świąt.
W czwartek o godz. 18.00 na rozpoczęcie mszy
świętej harcerze z wejherowskiego hufca ZHP
przyniosą Betlejemskie Światełko Pokoju.
Dzisiaj o godz. 13.15 w parafii Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Pucku msza święta i spotkanie
opłatkowe Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Na plebanię przynosić można trwałe środki żywności, które przed świętami przekażemy potrzebującym.
U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała Archanioła”.
Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za
sprzątanie kościoła mieszkańcom Kłanina z ul.
Pałacowej bloki nr 11, 13 i 15, a w tym tygodniu
w sobotę po mszy wieczornej o sprzątanie kościoła, ustawienie szopki betlejemskiej, dekorację choinek prosimy mieszkańców ulicy Nowy
Świat ze Starzyna.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 17 grudnia 2018 r.
07:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Polonii Zagranicznej
17:00 Werblinia: + Rodzice Waleska i Klemens Labudda, z rodziny Labudda
18:00 + Jan, Agnieszka i Andrzej Drzeżdżon
Wtorek, 18 grudnia 2018 r.
07:00 W pewnej intencji
17:00 Werblinia: + Dziadkowie Maria i Adam Mielewczyk
18:00 + Andrzej (dn.ur.) i Brunon Karsznia
Środa, 19 grudnia 2018 r.
07:00 + Matka Aniela Labudda
17:00 Nowenna Werblinia: + Rodzice Jeka i Zinkel;
+ Rodzice Marta i Franciszek Deling;
+ Rodzice Tadeusz i Teresa Dettlaff
18:00 Nowenna Starzyno: Dziękczynna z prośbą
o potrzebne łaski i zdrowie dla rodziny;
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Beaty; Do Matki Bożej z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla córki; + Przemysław

Gawlik; + Rodzice Stanisława i Franciszek
Markowc, bracia Stefan i Henryk; + Leon
Laga; + Jan Szornak (dn. ur.); + Konrad (r.
śm.), Marek i Jolanta Wiśniewscy; + Bratowa
Izabela Drzeżdżon (3 r. śm.); + Joanna i Albert Tuszer; + Józef Bullmann (r. śm.); + Rodzice Stanisława i Józef Witza; + Franciszek
(dn. ur.) i Brygida Rutha, Brunon (r. śm.),
Aniela i Jan Hirth; + Ks. Wacław Rucinski;
+ Bronisław Obercich, rodzice Franciszka i
Józef Derc, siostra Zofia, bracia Jan i Leopold,
Halina Derc; + Żona, matka i babcia Katarzyna Klebba; + Wanda Labudda; + Ojciec
Henryk Styn, z rodziny
Czwartek, 20 grudnia 2018 r.
07:00 + Antoni Miotke (r. śm.)
17:00 Werblinia: + Jerzy Bradtke (r. śm.)
18:00 + Józef Hallmann (4 r. śm.), dziadkowie z obojga stron
Piątek, 21 grudnia 2018 r.
07:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Narodu Polskiego
17:00 Werblinia: + Antoni Radtke (dn. ur.)
18:00 + Władysław i Małgorzata Gaffke (r. śm.)
Sobota, 22 grudnia 2018 r.
07:00 + Rodzice Jadwiga i Paweł Ceynowa, Józef,
Paweł i Zygmunt
17:00 Werblinia: + Bronisław Tarnowski, Anna i
Jan Radtke, brat Zbigniew, Klara i Jan Trojke
18:00 + Mieczysław Felkner
Niedziela, 23 grudnia 2018 r.
– IV Niedziela Adwentowa
07:00 + Rodzice Anna i Zygmunt Jankowscy, ojciec
Franciszek Kreft, brat Rafał, ciocia Prakseda,
dziadkowie z obojga stron
08:30 Werblinia: + Rodzice z obojga stron, brat
Brunon, mąż Jerzy
10:00 + Rodzice Zofia i Stefan Steinke, Bronisława i
Józef Wegner
12:00 + Halina Reszke, Gertruda, Waleria, Klara,
Augustyn i Julianna Pionke
18:00 + Rodzice Stanisława i Stefan Kromliccy,
dziadkowie Kromliccy, Dąbrowni i brat Paweł
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.

