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Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!
Kochani Parafianie i Goście!
W Zmartwychwstaniu wypełnia się tajemnica miłości Bożej,
objawiona w Jezusie Chrystusie. Prowadzi nas ona
do Miłosiernego Serca Bożego. Ten fakt napełnia nas
radością z udziału w Bożym domu.
Niech Wielkanoc będzie dla nas wszystkich źródłem mocy
i prawdziwej radości.
Ks. Jan Plottke

∎ Alleluja! Jezus
Żyje!

T

a radosna nowina dobiega dzisiaj z każdej
świątyni. Wesoły nam dzień
dziś nastał - śpiewamy wszyscy, bo Pan zmartwychwstał.
Uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem w Kościele. Mogłoby się wydawać,
że Boże Narodzenie - przyjście
na ziemię Syna Bożego, ma
większą rangę. Jest jednak inaczej, gdyż dopiero swoim
zmartwychwstaniem Chrystus
potwierdził, że był prawdziwie Mesjaszem i Synem Boga.
Nawet kiedy Pan Jezus czynił
cuda, można było powołać się
na działalność Mojżesza i proroków. Jednak cud zmartwychwstania
przekonuje
wszystkich, którzy mają dobrą

wolę i chcą poznać prawdę.
Dlatego Wielkanoc jest słońcem roku kościelnego, centrum wszystkich tajemnic,
związanych z życiem i posłannictwem na ziemi Jezusa Chrystusa.
Na dzisiejsze święto czekaliśmy przez cały Wielki Post.
Uczestniczyliśmy w rekolekcjach, w nabożeństwach gorzkich żali i drogi krzyżowej, by
móc w pełni przeżyć, całym
sercem, tajemnicę śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa
– zrobił to dla nas. Już teraz
uczestniczymy w Jego zmartwychwstaniu. Święty Paweł
zachęca: „Jeśliście razem z
Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus
zasiadając po prawicy Boga.
Dążcie do tego, co w górze, nie
do tego, co na ziemi”.
oprac. DP ∎

∎ Wielkanocne
symbole

Z

Wielkanocą związane są
pewne bardzo bogate w
treści teologiczne zwyczaje i
symbole.
Pierwszym z nich jest starotestamentalny baranek paschalny, którego to krew ocaliła
pierworodnych Izraela, gdy
Anioł Śmierci przechodził
przez Egipt (por. Wj 12, 1-33).
Nic więc dziwnego, że ów baranek stał się symbolem Chrystusa, Tego, który własną
krwią ocalił ludzi od śmierci
wiecznej.
Figura zmartwychwstałego
Chrystusa z chorągwią w ręce
- przypomina zwycięstwo odniesione nad wrogami i
chwałę otrzymaną przezeń od
Ojca Niebieskiego. Obok figury
na ołtarzu stawia się krzyż z
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czerwoną stułą - symbol Chrystusa Kapłana.
Palący się przez cały okres
wielkanocny Paschał również
symbolizuje
Chrystusa
–
„światło narodów”, „światło
na oświecenie pogan”. Zaleca
się, aby był on wykonany z
prawdziwego pszczelego wosku – „owoc pracy pszczelego
roju”. W Noc Paschalną kapłan
żłobi rylcem na nim, greckie litery A i W oraz cyfry bieżącego
roku. Wypowiada przy tym
słowa: "Chrystus wczoraj i
dziś; Początek i koniec; Alfa i
Omega; Do Niego należy czas i
wieczność; Jemu chwała i panowanie przez wszystkie
wieki wieków. Amen". Wbijane w Paschał ziarna kadzidła
przypominają pięć ran Zbawiciela.
Kolejnym symbolem Wielkanocy jest niewątpliwie jajko
(symbol życia) czy kurczęta (
tak, jak kurczę przebija skorupę jajka, tak Zbawiciel wyszedł ze skorupy ziemi.
Piękny zwyczaj dzielenia się
jajkiem, składanie sobie życzeń, uroczyste śniadanie w
niedzielny poranek czynią
Wielkanoc jeszcze piękniejszą
i bardziej rodzinną. Chrystus
bowiem przynosi nam największy dar - swoje Zmartwychwstanie, które jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania.
niedziela.pl ∎

∎ Jutro Drugi
Dzień Świąt

P

oniedziałek
Wielkanocny to drugi dzień
Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego.
Największe
święta chrześcijańskie, ta-

kie jak Wielkanoc czy Boże
Narodzenie obchodzi się
przez dwa dni, aby móc głębiej rozważać te tajemnice
wiary.
Dyngusem nazywano datek
dawany przez gospodynie
mężczyznom chodzącym w
Poniedziałek Wielkanocny po
domach, składającym życzenia
świąteczne i wygłaszającym
oracje i wiersze o męce Pańskiej, czy też komiczne parodie. W zamian za to otrzymywali jajka, wędliny i pieczywo.
Śmigus z kolei to obyczaj
polewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny. Stąd też
nazwa "lany poniedziałek".
Chrześcijaństwo dodało do
tego oczyszczającą symbolikę
wody, a także tradycję, zgodnie z którą oblewanie wodą
jest pamiątką rozpędzania tłumów, które gromadziły się w
poniedziałek, rozmawiając o
Zmartwychwstaniu Chrystusa.
W Poniedziałek Wielkanocny gospodarze o świcie
wychodzili w pola i kropili je
wodą święconą, żegnali się
przy tym znakiem krzyża i
wbijali w grunt krzyżyki wykonane z palm poświęconych
w Niedzielę Palmową, co
miało zapewnić urodzaj i
uchronić plony przed gradobiciem. Pola objeżdżano w procesji konnej.
KAI ∎

Słowa Ewangelii
ierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem,
gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu
i zobaczyła kamień odsunięty
od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz
do drugiego ucznia, którego
Jezus kochał, i rzekła do nich:
«Zabrano Pana z grobu i nie
wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów
drugi uczeń i szli do grobu.
Biegli obydwaj razem, lecz ów
drugi uczeń wyprzedził Piotra
i przybył pierwszy do grobu. A
kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie
wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim.
Wszedł on do wnętrza grobu i
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie,
leżącą nie razem z płótnami,
ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do
wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy
do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Dotąd bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, które mówi, że
On ma powstać z martwych.
Rozważanie
ie ma potrzeby zatrzymania się przy pustym grobie. Maria Magdalena, Piotr
oraz pozostali uczniowie, co
prawda, zaglądają do grobu,
Słowo Boże na Niedzielę
ale natychmiast z niego wyZmartwychwstania
chodzą. W naszym życiu jest
wiele "pustych grobów". To
sytuacje z przeszłości: grzechy
i zranienia, które Jezus może
uzdrowić w noc ZmartwychI czytanie: Dz 10, 34a. 37-43
wstania. Nie bądź więc niewolII czytanie: Kol 3, 1-4
nikiem grzechów z przeszłoEwangelia: J 20, 1-9

∎ Z optymizmem
i ufnością

P

N
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ści. Jeśli Jezus cię uzdrowił i
odpuścił ci winy, to jednocześnie zaprasza cię do tego, abyś
stał się świadkiem Jego miłości. Świadek nie tylko zmienia
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życie, ale jednocześnie patrzy Zmartwychwstałemu: tu i tew przyszłość z optymizmem i raz.
ks. M. Krawiec SSP
zaufaniem w Bogu. A jeśli
„Ewangelia 2015” ∎
wciąż nosisz w sobie ciężar
przeszłości, to powierz go

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. W przyszłą niedzielę w Kościele uroczystość Miłosierdzia Bożego, po mszach świętych zbiórka na chrześcijan z Syrii.
2. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim za modlitwę i obecność w czasie Triduum Paschalnego i Świąt – służbie liturgicznej, Ochotniczym Strażom Pożarnym ze Starzyna i Werblini, asyście procesyjnej i parafialnemu Caritas. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary do Grobów Pańskich, za skarbonki jałmużny wiekopostnej, a pani Grażynie Lantowskiej i
Ewie Lieske za pomoc w przygotowaniu
Ciemnicy i Grobu. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na uczelnie katolickie. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali
Groby Pańskie w Werblini i w Starzyńskim
Dworze.
3. Serdeczne dziękujemy za ofiary z ubiegłej
niedzieli na rzecz misji świętych dla siostry
Brygidy Koeppen misjonarki pracującej w
Chile w kwocie 2.017,59 zł. - dziękujemy
młodzieży wraz z panią Mariolą Jung-Zielke.
4. Spotkanie dla dzieci przed pierwszą komunią świętą we środę o godz. 15.00.
W
piątek o godz. 18.30 dzieci przystąpią do
pierwszej spowiedzi świętej – dzieci, które
posiadają już stroje na uroczystość, proszone są, przy przystąpiły w nich do spowiedzi.
5. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
Archanioła”.
6. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 10.00 spotkanie dla kandydatów do
sakramentu bierzmowania, a po mszy świętej o godz. 12.00 dla dzieci przed pierwszą
komunią świętą.
7. Rada Sołecka, Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Starzyna, Dyrekcja Zespołu Szkół

oraz Parafia i LZS Starzyno organizują II
Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo
Starzyna dnia 22.04.2017r. (sobota) o godz.
15.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w
Starzynie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału.
8. Za tydzień w niedzielę o godz. 15.00 w kościele w Ostrowie rozpocznie się kurs
przedmałżeński dla narzeczonych – potrwa
przez cztery kolejne niedziele.
9. 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 Edycie Jaffke, Krystynie Dettlaff, Danucie Labudda, Ludwice Karsznia, Bernadecie Hirth, Urszuli Rutha i Magdalenie Rutha
ze Starzyna, a na sobotę o sprzątanie kościoła prosimy rodziny państwa Liss, Glembin i Kirkowskich z ul. Nowy Świat ze Starzyna
10.Składamy wszystkim parafianom i gościom
serdeczne życzenia, aby nasze życie było
nieustannie złączone z Jezusem Zmartwychwstałym.
11.W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zbigniewa Szewczyk, lat 56, ze Sulicic.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 17 kwietnia 2017 r.
– II Dzień Świąt Wielkanocnych
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (16 gr.)
08:30 + Rodzice Józef i Gertruda Dzierżyńscy,
teściowie Jan i Gertruda Hollender
10:00 + Piotr Sieg, Elżbieta i Leon Domscy
12:00 + Hildegarda, Stanisław, Małgorzata, Romuald i Wojciech Wachowiak
18:00 + Anna i Franciszek Marszewscy, matka
Florentyna i ojciec Kazimierz
Wtorek, 18 kwietnia 2017 r.
– Oktawa Wielkanocy
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (17 gr.)
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18:00 + Rodzice Jan i Franciszka Kreft, Konrad i Antoni Dettlaff
Środa, 19 kwietnia 2017 r.
– Oktawa Wielkanocy
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (18 gr.)
17:00 Nowenna Werblinia: Do Matki Boskiej dziękczynna
z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii; Do
Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze w 10. rocznicę śubu p. Katarzyny i Karola
Bizewskich; + Teściowie Gertruda i Michał Cyskowskcy, rodzice Aniela i Jan Witstock, Waldemar Lesner, Elżbieta Labudda i Jerzy Cyskowski; + Stefania i Józef Śliwińscy; + Jan
Radtke (r. śm.).
18:00 Nowenna Starzyno: + Roman Samel; + Marta, Paweł
i Ryszrad Patok; + Teresa Konieczna (dn. ur.); + Córka Ludmiła Wegner (dn. ur.); + Siostry Żywego Różańca ze Starzyńskiego Dworu; + Brunon Rohde (dn. ur.), siostry Zofia
i Mirosława; + Jadwiga Ceynowa (r. śm.); + Ewa Ustarbowska (m-c po śmieci); + Helena Grabowska (od III Róży
Żywego Różańca ze Starzyna); + Rodzice Anna i Brunon
Gierszewscy, siostra Zofia Ćwikałowska; + Tekla i Wiktor
Rutha.
Czwartek, 20 kwietnia 2017 r.
– Oktawa Wielkanocy
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (19 gr.)
17:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Boskiej dla
mamy Marii Radtke w 85. urodziny i dla Urszuli Kunc
w 80. urodziny
18:00 + Mąż Rafał Sluzewski
Piątek, 21 kwietnia 2017 r.
– Oktawa Wielkanocy
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (20 gr.)
17:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo
w 55. rocznicę ślubu p. Gizeli i Józefa Redlin
18:00 + Andrzej, Agnieszka i Jan Drzeżdżon
Sobota, 22 kwietnia 2017 r.
– Oktawa Wielkanocy
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (21 gr.)
18:00 + Mąż Leon Maszota (r. śm.), o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny
Niedziela, 23 kwietnia 2017 r.
– II Niedziela Wielkanocna - Miłosierdzia Bożego
07:00 + Rodzice Anna i Juliusz Zielke, Zygmunt Zielke
08:30 + Mąż Jerzy Wolszon, rodzice Jan, Rozalia i Aniela
10:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla rodziny w 30. rocznicę ślubu p. Jana i Małgorzaty
Hintzke, + Agnieszka i Jan Dettlaff
12:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (22 gr.)
18:00 + Piotr Sieg

Z ksiąg parafialnych
W minionym tygodniu Pan
powołał do siebie:
 śp. Zbigniewa Szewczyk
R.I.P.

Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy,
Wielkanocny czas niech przyniesie Wam spokój, radość i
ciepło domowego ogniska.
Radujmy się wspólnie z nadejścia Pana, nowego życia, dzieląc się dobrym słowem z najbliższymi. Wesołego Alleluja!

W kolejnym numerze
Za tydzień w biuletynie ukaże
się kolejna kolorowanka dla
dzieci.

Papieska intencja
na kwiecień
Ogólna: Za młodych, aby potrafili wspaniałomyślnie odpowiedzieć na swoje powołanie, biorąc pod uwagę również możliwość poświęcenia
się Panu w kapłaństwie lub
życiu konsekrowanym.

Myśl tygodnia
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie
wierzy, choćby i umarł, żyć
będzie.”
Pismo Święte, J 11, 25 ∎

Redakcja:
Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz artykuły do publikacji
prosimy kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Pozyskane ofiary przekazywane
są na fundusz ministrancki naszej
parafii.

