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Z życia Kościoła

∎ Niedziela Palmowa – początkiem Wielkiego
Tygodnia

S

zósta niedziela Wielkiego Postu nazywana
jest Niedzielą Palmową,
czyli Męki Pańskiej i rozpoczyna obchody Wielkiego
Tygodnia.
W ciągu wieków otrzymywała różne określenia, niemniej, była zawsze niedzielą
przygotowującą do Paschy
Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty
wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy
czterej Ewangeliści, a także
rozważa Jego Mękę.
Wielki Tydzień, a szczególnie Triduum Paschalne są najistotniejszymi
elementami
wiary katolickiej. W tych bowiem dniach wspominamy
Mękę, Śmierć a przede wszystkim Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Sam Wielki Tydzień rozpoczynamy Niedzielą
Palmową. Jest ona pamiątką
uroczystego wjazdu Jezusa do
Jerozolimy, kiedy to rozentuzjazmowane tłumy Żydów wiwatowały na Jego cześć palmami, wznosząc okrzyki: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.
Te słowa w tym kontekście

stały się spełnieniem proroctwa o Synu Bożym. Podczas liturgii Niedzieli Palmowej
święci się gałązki, ale także jej
nieodzownym elementem jest
czytanie bądź śpiewanie Męki
Pańskiej z podziałem na role.
Kolejne dni Wielkiego Tygodnia wprowadzają nas w wydarzenia, które mają się dokonać jako wypełnienie proroctwa o Słudze Bożym.
oprac. DP. ∎

∎ Triduum Paschalne

O

kres Wielkiego Postu
ma za zadanie przygotować chrześcijan na przeżywanie Świąt Wielkanocnych.
Wielu z nas uczestniczyło w
tym czasie w nabożeństwach
wielkopostnych. Wielu też podejmowało specjalne postanowienia, by okres ten przyniósł
większe owoce w naszym życiu, będąc tym samym źródłem dodatkowej radości z
nadchodzących świąt.
Triduum Paschalne to nazwa uroczystości obchodzonych w Kościele katolickim
pod koniec Wielkiego Tygodnia. Poprzedzają one Niedzielę Wielkanocną.
Określenie to wywodzi się z
języka łacińskiego, gdzie triduum znaczy tyle co „trzy dni”,
a zatem chodzi tu o: Wielki

Czwartek, Wielki Piątek i
Wielką Sobotę.
Przymiotnik
„Paschalny”
wskazuje z kolei na związek
owych uroczystości z hebrajskim świętem Paschy, podczas
którego, jak podają Ewangelie,
rozegrały się najważniejsze
wydarzenia związane z ofiarą
Jezusa Chrystusa: Ostatnia
Wieczerza, męka oraz śmierć
na krzyżu. Do Triduum Paschalnego zalicza się również
Wigilię
Zmartwychwstania
Pańskiego.
Wielki Czwartek
W Wielki Czwartek w Kościele katolickim sprawuje się
mszę świętą upamiętniającą
Ostatnią Wieczerzę, podczas
której Chrystus dokonał przemiany swojego ciała i krwi w
chleb i wino. To jednocześnie
święto ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. W trakcie mszy świętej
księża mają na sobie białe lub
złote szaty.
W wielu kościołach celebruje się tego dnia zwyczaj
umywania nóg przez jednego z
kapłanów na znak naśladowania Jezusa, który umył nogi
swoim Apostołom.
W czasie wielkoczwartkowego nabożeństwa następuje
odśpiewanie hymnu „Chwała
na wysokości”, po czym
wszystkie dzwonki kościelne
milkną i aż do Niedzieli Wiel-
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kanocnej zastępują je drewniane kołatki. Po mszy Najświętszy Sakrament przenosi
się do miejsca zwanego ciemnicą, gdzie jest On adorowany
przez wiernych.
Wielki Piątek
W Wielki Piątek oprócz nabożeństw Drogi Krzyżowej w
Kościele katolickim odbywa
się wieczorna liturgia upamiętniająca śmierć Jezusa na
krzyżu (Liturgia Męki Pańskiej). Nie jest to jednak msza
święta. Kapłani mają na sobie
czerwone szaty, symbolizujące cierpienie i krew przelaną
przez Chrystusa. Przed rozpoczęciem liturgii kapłan pada
na twarz (tzw. prostracja)
przed ołtarzem na znak ukorzenia się przed Bogiem.
Najważniejszym punktem
uroczystości jest obrzęd adoracji krzyża przez wiernych.
Po liturgii Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony
do Grobu Pańskiego, gdzie odbywa się całonocne czuwanie.
W Wielki Piątek katolików
obowiązuje post ścisły, a więc
powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych oraz spożywanie najwyżej trzech posiłków (w tym jednego do sytości).
Wielka Sobota
W Wielką Sobotę wierni od-

wiedzają Grób Pański i nadal
adorują krzyż. Ponadto w kościele ma miejsce święcenie
pokarmów, m.in.: jajek symbolizujących nowe życie, soli mającej chronić przed moralnym
zepsuciem oraz chleba jako
powszedniego pożywienia.
Zwyczajowo w Wielką Sobotę katolicy zachowują post.
Wieczorem odbywa się tak
zwana Liturgia Światła i Liturgia Chrzcielna – poświęcenie
wody i ognia, które formalnie
rozpoczynają okres Wielkanocy.
W niektórych parafiach na
zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze procesja rezurekcyjna. Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną
wieść: możecie już otrzeć łzy,
śmierć została pokonana. Ta
procesja może mieć też miejsce następnego dnia rankiem,
przed pierwszą Mszą świętą.
Gdy wschodzi słońce, jakże
wyraziście brzmią słowa wielkanocnego orędzia: „Niech ta
świeca płonie, gdy wzejdzie
słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca
ludzkość swoim światłem i z
Tobą żyje i króluje na wieki
wieków”.

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Zdrajca

I czytanie: Iz 50, 4-7
II czytanie: Flp 2, 6-11
Ewangelia: Mt 26, 14–27, 66
Rozważanie
drajcy udało się zarobić
trzydzieści srebrników. Za
tyle sprzedał swojego Mistrza.
A jaka jest nasza cena? Za ile
wyrzekamy się Jezusa? Co
sprawia, że Go opuszczamy,
aby ucieszyć się tym, za co Go
wydaliśmy? Czy przynajmniej
po jakimś czasie, wcześniej lub
później, być może nawet po
wielu latach potrafimy się zreflektować, i tak jak Judasz zawołać: Zgrzeszyłem, gdyż wydałem niewinnego, czy raczej
nie pozwalamy, aby jakieś staromodne wyrzuty sumienia
zakłócały ten komfort, który
przecież tak bardzo się nam
należy, i burzyły święty spokój
naszego życia?
Każdy z nas wielokrotnie
zdradził Mistrza. Im szybciej
sobie to uświadomimy i się do
tego przyznamy, tym wcześniej wydamy owoc nawrócenia.

Z

o. Daniel Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

oprac. Małgorzata Meter ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
Dziękujemy też tym, którzy uczestniczyli w
nocnej Drodze Krzyżowej z Jastrzębiej Góry
1. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestnido Helu.
czyli w rekolekcjach wielkopostnych.
4. Dzisiaj w Kościele Niedziela Palmowa. Mło2. Bóg zapłać za ofiary na rzecz Hospicjum w
dzież ze Szkolnego Koła Caritas ze Starzyna
Pucku.
rozprowadzać będzie palmy – ofiary w ten
3. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
sposób zebrane przeznaczamy na pomoc
przystąpili wczoraj do spowiedzi świętej.
dla siostry Brygidy Koeppen – misjonarki

∎ Ogłoszenia parafialne
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5.
6.

7.

8.

pracującej w Chile.
W środę po mszy świętej o godz. 18.00 spotkanie dla ministrantów.
W Wielki Czwartek – w dniu ustanowienia
Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa msza
święta w Starzyńskim Dworze o godz.
15.00, w Werblini o 17.00, a w Starzynie o
godz. 18.00. O godz. 21.00 prosimy
o odśpiewanie w trzech naszych kościołach
trzech części Gorzkich Żali. Zakończenie adoracji o godz. 22.00.
W Wielki Piątek adoracja w naszych kościołach od godz. 9.00. Nabożeństwo Męki Pańskiej odpowiednio o godz. 15.00
w Starzyńskim Dworze, o godz. 17.00 w
Werblini i o godz. 18.00 w Starzynie. O godz.
21.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a o
godz. 22.00 zakończenie adoracji – obowiązuje ścisły post.
W Wielką Sobotę o godz. 8.00 rozpoczęcie
adoracji w naszych kościołach, następnie
błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych wg następującego porządku:
Starzyno: w kościele 10.00, 12.00 i 14.00;
Werblinia: w kaplicy 8.40;
Sulicice Południe: świetlica 7.30;
Sulicice Wybudowania: u p. Pulczyńskich
7.45;
Sulicice: przy kapliczce 8.00;
Połchówko: świetlica 9.00;
Kłanino: kapliczka MB Siewnej 9.20;
Kłanino: przy krzyżu 9.40;
Parszkowo: świetlica 7.00;
Radoszewo: kuźnia 7.15;
Starzyński Dwór: kaplica 8.20.
Prosimy we wszystkich wymienionych
miejscach o przygotowanie krzyża, zapalonych świec i wody święconej. U kapłanów,
którzy będą dokonywali poświęceń można
składać trwałe środki żywności dla rodzin
najuboższych oraz skarbonki jałmużny
wielkopostnej Caritas.
Liturgia światła, poświęcenie wody oraz odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego o
godz. 15.00 w Starzyńskim Dworze, o godz.
17.00 w Werblini i o godz. 18.00 w Starzynie. O godz. 21.00 odmówimy chwalebną
część Różańca Świętego, a o godz. 22.00 za-
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kończenie adoracji.
Spowiedź święta w czasie Triduum w Werblini i w Starzyńskim Dworze przed nabożeństwami, a w Starzynie po ich zakończeniu. Nie będzie spowiedzi świętej w czasie
świąt.
9. Rezurekcja wraz z procesją w St. Dworze o
godz. 5.00, o godz. 6.00 w Starzynie, o godz.
7.15 w Sulicicach Południu w świetlicy, a o
godz. 8.30 w Werblini – nie będzie mszy
świętej w Starzynie o godz. 7.00 – dalszy
układ mszy w pierwsze święto i drugie
święto wg porządku niedzielnego. W drugi
dzień świąt kolekta przeznaczona jest na
uczelnie katolickie. Prosimy o udział w procesjach feretrony i asystę procesyjną.
10.Zapowiedzi przedślubne:
III-cia: Bartłomiej Marian Semmerling z parafii Leśniewo i Izabela Daniela Byczk z parafii Starzyno.
11.Do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała Archanioła”.
12.W niedzielę 23 kwietnia o godz. 15.00 w kościele w Ostrowie rozpocznie się kurs
przedmałżeński dla narzeczonych – potrwa
przez cztery kolejne niedziele.
13.Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła paniom Bojke, Felicji Bianga, Joannie Zinkiel i
Dorocie Byczk, a na sobotę o sprzątanie kościoła prosimy panie Edytę Jaffke, Krystynę
Dettlaff, Danutę Labudda, Ludwikę Karsznia, Bernadetę Hirth, Urszulę Rutha
i Magdalenę Rutha ze Starzyna.
14.W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Barbarę
Godziek, lat 51, mieszkającą w ostatnim czasie w Choczewie i śp. Marię Zielke, lat 62, ze
Starzyna – jej pogrzeb jutro o godz. 11.00.

∎ Intencje mszalne

Wielki Poniedziałek, 10 kwietnia 2017 r.
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (10 gr.)
18:00 + Leon i Łucja Miler
Wielki Wtorek, 11 kwietnia 2017 r.
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (11 gr.)
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18:00 + Rodzice Monika i Leon Kirszling, Alfreda i Jan Zinkel, bra- Z ksiąg parafialnych
cia Henryk i Kazimierz
W minionym tygodniu Pan
Wielka Środa, 12 kwietnia 2017 r.
powołał do siebie:
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (12 gr.)
17:00 Nowenna Werblinia: + Adam i Maria Mielewczyk (r. śm.);  śp. Barbarę Godziek
 śp. Marię Zielke
+ Syn Grzegorz Kownatke (r. śm.).
R.I.P.
18:00 Nowenna Starzyno: Do MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
rodziny; + Mąż Hieronim Wegner; + Brygida (dn. ur.) Papieska intencja
i Franciszek Rutha; + Zdzisława Felkner (od uczniów i wy- na kwiecień
chowawcy kl. IIId); + Leon Szweda (dn. ur.); + Dusze w
Ogólna: Za młodych, aby poczyśćcu cierpiące; + Jan Groen (r. śm.); + Anna i Józef
trafili wspaniałomyślnie odSkrzypkowscy; + Danuta Chołka (dn. ur.); + Syn Marek Wipowiedzieć na swoje powołaśniewski, Teresa Chalicka (dn. ur.); + Ewa Ustarbowska, ro- nie, biorąc pod uwagę rówdzice Groen (od syna z rodziną); Do MB z podziękowaniem nież możliwość poświęcenia
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny.
się Panu w kapłaństwie lub
Wielki Czwartek, 13 kwietnia 2017 r.
życiu konsekrowanym.
– Triduum Paschalne
15:00 Starzyński Dwór: + Matylda, Małgorzata i Jan (13 gr.)
Myśl tygodnia
17:00 Werblinia: + Rodzice Magdalena i Engelbert Piontke, brat
„Nie ma innego drzewa jak to
Zbigniew
18:00 Starzyno: + Syn Andrzej Marzejon, rodzice Karsznia i Ma- drzewo krzyża, do rozpalenia
w duszy ognia miłości”
rzejon
Św. Elżbieta
Wielki Piątek, 14 kwietnia 2017 r.
od Trójcy Przenajświętszej ∎
– Triduum Paschalne
15:00 Męka Pańska w Starzyńskim Dworze
Redakcja:
17:00 Męka Pańska w Werblini
Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
18:00 Męka Pańska w Starzynie
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz artykuły do publikacji
Wielka Sobota, 15 kwietnia 2017 r.
prosimy kierować na adres mai– Triduum Paschalne
15:00 Starzyński Dwór: + Mąż Florian (r. śm.), Władysława i Sta- lowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
nisław Zielke
Pozyskane ofiary przekazywane
17:00 Werblinia: + W intencji parafian
są na fundusz ministrancki naszej
18:00 Starzyno: + Matylda, Małgorzata i Jan (14 gr.)
parafii.
Niedziela, 16 kwietnia 2017 r. – Zmartwychwstanie Pańskie
05:00 Starzyński Dwór: + Rodzice Otylia i Jan Hintzke, Stefania Hintzke, siostry, bracia, szwagrowie,
szwagierki i siostrzeniec
06:00 Starzyno: Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny w 10. rocznicę
ślubu
08:30 Werblinia: Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 10. rocznicę ślubu p. Anna
i Tadeusz Kownatke
10:00 Starzyno: + Rodzeństwo z rodziny Fikus, Zygmunt Zielke
12:00 Starzyno: + Rodzice Łucja i Leon Miler
18:00 Starzyno: + Matylda, Małgorzata i Jan (15 gr.)
Poniedziałek, 17 kwietnia 2017 r. – II Dzień Świąt Wielkanocnych
07:00 Starzyno: + Matylda, Małgorzata i Jan (16 gr.)
08:30 Werblinia: + Rodzice Józef i Gertruda Dzierżyńscy, teściowie Jan i Gertruda Hollender
10:00 Starzyno: + Piotr Sieg, Elżbieta i Leon Domscy
12:00 Starzyno: + Hildegarda, Stanisław, Małgorzata, Romuald i Wojciech Wachowiak
18:00 Starzyno: + Anna i Franciszek Marszewscy, matka Florentyna i ojciec Kazimierz

