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Uczniowie Jezusa (cz 13 ost.)

∎ Święty Maciej
Wspomnienie: 14 maja
Atrybuty: halabarda, księga, krzyż,
kamienie, miecz, topór, włócznia

Z

Dziejów Apostolskich wynika, że święty Maciej był
jednym z pierwszych uczniów
Jezusa. Wybrany przez Apostołów do ich grona na miejsce
Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie.
Piotr był przekonany, że tak
jak Stary Testament opierał
się na 12 synach Jakuba patriarchy, tak i Nowy Testament miał się opierać na 12
Apostołach. Skoro zaś liczba ta
została zdekompletowana, należało ją uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni
Apostołowie. Rozstrzyganie
spornych spraw przez losowanie było wówczas zwyczajem
powszechnie przyjętym. Nie
decydowała tu jednak przypadkowość czy jakiś inny
wzgląd, ale głęboka wiara w
nadprzyrodzoną interwencję
Ducha Świętego. Wyraźnie
wskazują na to słowa Księcia
Apostołów: "Ty, Panie, znasz
serca wszystkich, wskaż z tych
dwóch jednego, którego wybrałeś" (Dz 1, 24).
Poza opisem powołania nie
ma o nim pewnych informacji.
Najprawdopodobniej
był
pochodzenia żydowskiego, jak

na to wskazuje pochodzenie
wszystkich Apostołów, a także
uczniów Chrystusa. Także hebrajskie imię teoforyczne Mattatyah (greckie Theodoros lub
łacińskie Adeodatus - dar Jahwe) wskazuje na żydowskie
pochodzenie Apostoła.
O pracy apostolskiej św. Macieja nie możemy wiele powiedzieć, chociaż w starożytności
chrześcijańskiej krążyło wiele
legend na jej temat. Według
nich miał on głosić najpierw
Ewangelię w Judei, potem w
Etiopii, wreszcie w Kolchidzie,
a więc na rubieżach Słowian.
Miał jednak ponieść śmierć
męczeńską w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu
żydowskiego i jego zdrajca.
Natomiast Klemens Aleksandryjski (+ 215), najbliższy czasom św. Macieja, wyraża opinię, że Maciej zmarł śmiercią
naturalną ok. roku 50 (inni podają rok 80). Wśród pism apokryficznych o św. Macieju zachowały się jedynie fragmenty
tak zwanej Ewangelii św. Macieja oraz fragmenty Dziejów
św. Macieja. Oba pisma powstały w wieku III i mają wyraźnie zabarwienie gnostyckie. Po prostu imieniem Apostoła chcieli posłużyć się jako
szyldem heretycy, aby swoim
błędom dać większą powagę i
pozory prawdy.

Relikwie św. Macieja miała
odnaleźć według podania św.
Helena, cesarzowa, matka
Konstantyna Wielkiego. W
czasach późniejszych miały
zostać rozdzielone dla wielu
kościołów. Są one obecnie w
Rzymie w bazylice Matki Bożej
Większej, w Trewirze w Niemczech i w kościele św. Justyny
w Padwie. W Trewirze kult św.
Macieja był kiedyś bardzo rozwinięty. Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz m.in. budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników
oraz alkoholików i chorych na
ospę. Wzywają go niepłodne
małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę.
oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Odkryć Jezusa

I czytanie: 1 Sm 16, 1b. 6-7.
10-13
II czytanie: Ef 5, 8-14
Ewangelia: J 9, 1-41
Ewangelia
ezus, przechodząc, ujrzał
pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.
Uczniowie Jego zadali Mu
pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył,
że się urodził niewidomy – on
czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrze-
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szył, ani rodzice jego, ale stało
się tak, aby się na nim objawiły
sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata».
To powiedziawszy, splunął
na ziemię, uczynił błoto ze
śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź,
obmyj się w sadzawce Siloam»
– co się tłumaczy: Posłany. On
więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka,
mówili: «Czyż to nie jest ten,
który siedzi i żebrze?» Jedni
twierdzili: «Tak, to jest ten», a
inni przeczyli: «Nie, jest tylko
do tamtego podobny». On zaś
mówił: «To ja jestem».
Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otworzyły?» On
odpowiedział:
«Człowiek,
zwany Jezusem, uczynił błoto,
pomazał moje oczy i rzekł do
mnie: „Idź do sadzawki Siloam
i obmyj się”. Poszedłem więc,
obmyłem się i przejrzałem».
Rzekli do niego: «Gdzież On
jest?» Odrzekł: «Nie wiem».
Zaprowadzili więc tego
człowieka, niedawno jeszcze
niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym
Jezus uczynił błoto i otworzył
mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki
sposób przejrzał. Powiedział
do nich: «Położył mi błoto na
oczy, obmyłem się i widzę».
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek
ten nie jest od Boga, bo nie za-

chowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród
nich rozłam. Ponownie więc
zwrócili się do niewidomego:
«A ty, co o Nim mówisz, jako że
ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok».
Żydzi jednak nie uwierzyli,
że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców
tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: «Czy waszym synem jest ten, o którym
twierdzicie, że się niewidomy
urodził? W jaki to sposób teraz
widzi?» Rodzice zaś jego tak
odpowiedzieli: «Wiemy, że to
jest nasz syn i że się urodził
niewidomy. Nie wiemy, jak się
to stało, że teraz widzi; nie
wiemy także, kto mu otworzył
oczy. Zapytajcie jego samego,
ma swoje lata, będzie mówił
sam za siebie». Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali
się Żydów. Żydzi bowiem już
postanowili, że gdy ktoś uzna
Jezusa za Mesjasza, zostanie
wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego zapytajcie».
Znowu więc przywołali tego
człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: «Oddaj
chwałę Bogu. My wiemy, że
człowiek ten jest grzesznikiem». Na to odpowiedział:
«Czy On jest grzesznikiem,
tego nie wiem. Jedno wiem:
byłem niewidomy, a teraz widzę». Rzekli więc do niego:
«Cóż ci uczynił? W jaki sposób
otworzył ci oczy?» Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po

co znowu chcecie słuchać? Czy
i wy chcecie zostać Jego
uczniami?»
Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: «To ty jesteś
Jego uczniem, a my jesteśmy
uczniami Mojżesza. My wiemy,
że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie
wiemy, skąd pochodzi».
Na to odpowiedział im ów
człowiek: «W tym wszystkim
dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy
otworzył. Wiemy, że Bóg nie
wysłuchuje grzeszników, ale
wysłuchuje każdego, kto jest
czcicielem Boga i pełni Jego
wolę. Od wieków nie słyszano,
aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby
ten człowiek nie był od Boga,
nie mógłby nic uczynić».
Rzekli mu w odpowiedzi:
«Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz.
Jezus usłyszał, że wyrzucili
go precz, i spotkawszy go,
rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?»
On odpowiedział: «A któż to
jest, Panie, abym w Niego
uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie».
On zaś odpowiedział: «Wierzę,
Panie!» i oddał Mu pokłon.
A Jezus rzekł: «Przyszedłem
na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi».
Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli
do Niego: «Czyż i my jesteśmy
niewidomi?» Jezus powiedział
do nich: «Gdybyście byli nie-
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widomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie:
„Widzimy”, grzech wasz trwa
nadal».
Rozważanie
atwo skoncentrować się
jedynie na fakcie uzdrowienia niewidomego od urodzenia i przeoczyć to, co jest
dużo ważniejsze. Otóż uzdrowienie to jest jedynie wstępem do tego, co jest sednem
działania Jezusa. On pragnie

Ł

każdemu z nas otworzyć oczy
tak, abyśmy byli w stanie dostrzec, kim On jest, i odkryć
Jego prawdziwą naturę i posłannictwo. Niewidomemu się
to udaje. Na samym początku
widzi w Nim zwyczajnego
człowieka (Człowiek, którego
nazywają Jezusem, zrobił
błoto i nałożył na moje oczy), a
następnie wyznaje: On jest
prorokiem, i zostaje Jego
uczniem (Może i wy chcecie
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zostać Jego uczniami?). Na koniec oddaje Mu pokłon, uznając w Nim Syna Człowieczego.
Tak więc od duchowej ślepoty
stopniowo doprowadzony zostaje do światła wiary. Każdy z
nas musi przejść podobny proces duchowego oświecenia.
Prośmy więc Boga, aby otworzył nasze oczy.
o. D. Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. W dzisiejszą niedzielę po mszach świętych
będzie można złożyć ofiarę na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża – Bóg zapłać.
2. W przyszłą niedzielę w naszej parafii rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne.
3. W przyszłą niedzielę po mszach świętych
doroczna zbiórka na rzecz Hospicjum Stacjonarnego i Domowego w Pucku – Bóg zapłać.
4. Trwa Wielki Post. Drogi krzyżowe w piątki
po mszy świętej o godz. 7.00, o 16.30 w
Werblini, o 17.30 i 19.00 w Starzynie. Gorzkie Żale w Starzynie o godz. 15.00, a w Werblini i w Starzyńskim Dworze przed mszami
świętymi. Nocna Droga Krzyżowa z Jastrzębiej Góry do Helu odbędzie się 7 kwietnia.
Spowiedź święta w naszej parafii z udziałem spowiedników z dekanatu żarnowieckiego tradycyjnie w sobotę 8 kwietnia. W
biurze parafialnym nabyć można paschaliki
w cenie 10 zł.
5. Ofiary na kwiaty do Grobów Pańskich
można składać: parafianie z Werblini u p.
Bojke, parafianie ze St. Dworu u p. Bradtke,
a parafianie ze Starzyna, Parszkowa, Radoszewa, Połchówka, Kłanina i Sulicic – u p.
Grażyny Lantowskiej w kwiaciarni. Na plebanię przynosić już można trwałe środki
żywności, które zostaną przekazane najbiedniejszym – specjalna zbiórka będzie
miała miejsce tradycyjnie we Wielką Sobotę
w czasie święcenia pokarmów.

6. W piątek o godz. 19.00 mszą świętą rozpoczniemy Drogę Krzyżową ulicami Starzyna, która zakończy się na cmentarzu odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia – prosimy o przyniesienie ze sobą zniczy, a OSP Starzyno o zabezpieczenie trasy.
7. W sobotę o godz. 13.30 wyjazd ministrantów i lektorów na mecz ekstraklasy piłkarskiej Arka Gdynia – Górnik Łęczna. Proszę
zabrać ze sobą legitymację szkolną lub inny
dokument ze zdjęciem.
8. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 12.00 spotkanie dla dzieci przed
pierwszą komunią świętą.
9. Zapraszamy panie w każdym wieku na
warsztaty taneczne, które odbędą się 8
kwietnia (sobota) w godz. 15.00 do 18.00 w
sali OSP Starzyno - koszt 50 zł.
10.Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Bartłomiej Marian Semmerling z par.
Leśniewo i Izabela Daniela Byczk z par. Starzyno.
II-ga: Mariusz Jerzy Zielke i Alicja Katarzyna
Wicher z par. Starzyno.
III-cia: Adrian Paweł Okoń z par. Starzyno i
Alicja Irena Kotłowska z par. Strzelno.
11.Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
Archanioła”.
12.Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
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mieszkańcom państwu Szomburg, Jeka, Nowak i Samel, a na
sobotę o sprzątanie kościoła prosimy prosimy panie Karolinę Ceynowa, Urszulę Ceynowa, Weronikę Maciejewską, Teresę Syldatk, Marię Groen i Bernadetę Bullmann. Kolekta z
dzisiejszej niedzieli na zakończenie pierwszego kwartału na
śmieci z cmentarza.
13.W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Ewę Meyer-Ustarbowską,
lat 81 z Kłanina.

∎ Intencje mszalne

Z ksiąg parafialnych
W minionym tygodniu Pan
powołał do siebie:
 śp. Ewę
Meyer-Ustarbowską
R.I.P.

Papieska intencja
na marzec

Poniedziałek, 27 marca 2017 r.
Ewangelizacyjna: Aby prze06:30 + Cecylia Szynszecka (27 gr.)
śladowani chrześcijanie do07:00 + Alfred Pliński
świadczyli wsparcia całego
18:00 + Agnieszka Paczkowska (r. śm.) i ojciec Michał
Kościoła przez modlitwę i w
Wtorek, 28 marca 2017 r.
postaci pomocy materialnej.
06:30 + Cecylia Szynszecka (28 gr.)
07:00 + Józef i Łucja Fleming
Myśl tygodnia
18:00 + Ojciec Klemens Bradtke (dn. ur.), z rodziny Bradtke
„Nie pozwólcie, aby dręczyły
Środa, 29 marca 2017 r.
was jakieś myśli o przyszłość:
07;00 + Rodzice Otylia i Juliusz Samel, brat Roman
jesteśmy w rękach Pana”
17:00 Nowenna Werblinia: + Jan Rompca, szwagier Eugeniusz;
Mons. G. Cognata ∎
+ Rodzice Gertruda i Józef Dzierżyńscy, dziadkowie z obRedakcja:
ojga stron; + Ojciec Leon Dettlaff; + Gracjan Zielke.
Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
18:00 Nowenna Starzyno: W intencji parafian, chorych i cierpią- Uwagi i zapytania odnośnie biucych, za Kościół i Ojczyznę; + Rodzice Tekla Augustyn letynu oraz artykuły do publikaDrzeżdżon, brat Franciszek; + Witold Lewicki (r. śm.), Jó- cji prosimy kierować na adres
zef i Bolesława Lewiccy; + Rodzice Anna i Józef Stromscy, mailowy redakcji:
Walerian i Maria Damps; + Brunon i Andrzej Karsznia; biuletyn@parafiastarzyno.pl.
+ Brygida Muttka (11 r. śm); + O zdrowie i bł. Boże dla Pozyskane ofiary przekazywane
są na fundusz ministrancki naczłonkin IV Róży ŻR ze Starzyna; + Cecylia Szynszecka szej parafii.
(29 gr.); + Rodzice i dziadkowie Józef (dn. ur.) i Eryka
Kunc; + Agnieszka Drawc; + Elżbieta Muttke i Wanda Borchmann; + Dusze w czyśćcu cierpiące; + Zygmunt Zielke (m-c po śmierci od uczestników pogrzebu); + Eryka Hallmann
(m-c po śmierci od uczestników pogrzebu); Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne
łaski dla rodziny w 60. Urodziny; + Ks. Władysław Żakowski; + Rodzice Anna i Feliks
Krampichowscy, brat Manfred, Maria Nikholz; + Matka Ludmiła Wegner.
Czwartek, 30 marca 2017 r.
07:00 + Cecylia Szynszecka (30 gr.)
18:00 + Mąż Alfons Muza
Piątek, 31 marca 2017 r.
07:00 W pewnej intencji
17:00 + Stanisław Araszewicz (4 r. śm.)
18:00 + Bożena Dudek (od prac. firmy Jantar)
19:00 + Marian Deling (2 r. śm.)
Sobota, 1 kwietnia 2017 r.
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (1 gr.)
18:00 + Dziadkowie Zofia (10 r. śm.)
i Stefan Steinke

Niedziela, 2 kwietnia 2017 r.
– V Niedziela Wielkiego Postu
07:00 + Zofia, rodzice, dziadkowie, teściowie,
rodzice chrzestni z obojga stron, siostra
Renata
08:30 W intencji parafian
10:00 + Rodzice Teodora i Jan Licau
12:00 + Rodzice Anna i Stefan Lieske
15:00 + Ojciec Franciszek Kreft, ojciec
chrzestny Kazimierz Kreft
18:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (2 gr.)

