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Z życia Archidiecezji

∎ Pielgrzymka
rybacka i odpust
parafialny
w Pucku

W

czwartek, 29 czerwca
Kościół
obchodził
Uroczystość Św. Apostołów
Piotra i Pawła.
W ubiegłą niedzielę odpust
parafialny obchodziła sąsiadująca Parafia Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Pucku.
Odpust w puckiej farze ma
tradycje sięgające średniowiecza. Z samym odpustem wiąże
się również pielgrzymowanie
wodą. Zwyczaj ten ma długą
tradycję, sięgającą początków
około 1217 r., kiedy to książę
Świętopełk II nadał Puckowi
przywilej odbywania jarmarków w dniu patronów parafii.
Wspomnieć wypada, że Półwysep Helski przez długi czas
był jedynie szeregiem wysepek i dotarcie do Pucka odbywało się wyłącznie łodziami.
Odpust odbywający się z racji
Św. Apostołów Piotra i Pawła
skupiał okoliczną ludność nie
tylko na sumie odpustowej, ale
także na kilkudniowym jarmarku, w czasie którego rybacy mogli kupić różne przydatne do domostwa rzeczy. W
okresie pozostawania Polski
pod zaborami zwyczaj rybac-

kich pielgrzymek przestał być
obchodzony. Od 1922 r. kiedy
to oddano do użytku linię kolejową z Pucka do Helu, zwyczaj morskiego pielgrzymowania zaczął zanikać.
Morskie pielgrzymki powróciły na wody Zatoki Puckiej w 1981 r. za sprawą ks.
Gerarda Markowskiego, ówczesnego proboszcza parafii w
Kuźnicy oraz znanego szkutnika z Chałup - Aleksandra Celarka, którzy reaktywowali tę
tradycję. Jak wskazuje sam A.
Celarek: „pielgrzymka była powrotem do starej tradycji, której kres położył najprawdopodobniej Kulturkampf w czasach Bismarcka. Była ona wyrazem głębokiej wiary i wierności Kościołowi rybaków
Półwyspu”.
W pierwszej reaktywowanej pielgrzymce zorganizowanej 28 czerwca 1981 r. wzięło
udział 50 łodzi oraz ponad
trzystu pielgrzymów – rybaków, mieszkańców Półwyspu i
turystów oraz zaproszonych
gości. Łodzie udekorowane we
flagi, krzyże i wizerunki
Gwiazdy Morza ze Swarzewa
wyszły z portu w Kuźnicy o
godz. 9.30, zaś ok. godz. 11.00
na środku Zatoki zarządzono
postój (z uwagi na szybkość
posuwania się flotylli oraz
obawę, iż w Pucku pielgrzymka pojawi się znacznie

przed czasem). W czasie tego
przystanku śpiewano pieśni
religijne oraz odprawiono nabożeństwo. Zwyczaj tych nabożeństw na środku Zatoki
Puckiej kultywowany jest do
dziś.
Morska pielgrzymka na
trwale wpisała się w odpustowy kalendarz jako ważny
dzień dla każdego Kaszuby i
rybaka. Przystrojone odświętnie rybackie łodzie, kutry i jednostki z Kuźnicy, Władysławowa, Jastarni, Chałup, Juraty
i Helu wypływają na wody Zatoki Puckiej. Następnie – na
wodach Małego Morza – są witane przez łodzie, które wypływają im na spotkanie z
Pucka i Swarzewa. Odprawiane jest nabożeństwo w intencji rybaków, ich rodzin,
zmarłych rybaków oraz tych,
którym nie dane było nigdy
powrócić z morza. Nabożeństwu przewodniczy zazwyczaj
biskup. Później cała flotylla
płynie do puckiego portu rybackiego. Rybacka procesja
wkracza do fary na sumę,
obecnie odprawianą przy ołtarzu polowym w porcie. Po południu cała flotylla odpływa
do swych portów.
Pielgrzymka rybacka jest
wyrazem głębokiej wiary Kaszubów, zaś motywem przewodnim jest przesłanie zawarte w słowach „Marszu Ka-
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szubskiego” Hieronima Derdowskiego: „My trzymamy z
Bogiem” lub „Më trzimómë z
Bòdżém”.
GL ∎

Z życia parafii

∎ Kaszubski
Express, czyli
Kaszubska Piesza
Pielgrzymka
na Jasną Górę

M

amy wakacje i miesiąc
lipiec. Za kilka tygodni
w kalendarzu w ostatni wtorek miesiąca wypada 25
lipca. Jest to data znana
wszystkim sympatykom i
uczestnikom
Kaszubskiej
Pieszej Pielgrzymki na Jasną
Górę.
Tego właśnie dnia, z Helu o
godz. 6.00 wyruszają na szlak
pielgrzymi, by zmierzyć się z
trudem drogi, przeżyć rekolekcje w drodze, modlić się i
spotkać się z innymi, słowem
by przez te 19 dni odkrywać
(czasem na nowo) chrześcijańskie powołanie.
Historia
kaszubskiego
pielgrzymowania z samego
Helu do Matki Boskiej Częstochowskiej nie jest długa. Pomysłodawcą pielgrzymki był
ks. Zygmunt Trella, ówczesny
proboszcz parafii w Mechowie. Jak wspomina, pielgrzymkowego "bakcyla" zaszczepiła
mu franciszkanka, siostra Bearix. Dzięki kazaniu na temat
pieszych pielgrzymek na Jasną
Górę, które wygłosił na odpuście we wrześniu 1977 r. w
Swarzewie, w sercach Kaszubów zapłonęła iskierka. Grupa

młodzieży z Chojnic, a potem
także z Mechowa i innych
miejscowości Ziemi Puckiej
wraz z ks. Trellą oraz Panią
Krystyną Senger wzięła dwukrotnie udział w pieszej Pielgrzymce Warszawskiej na Jasną Górę (1977 i 1978 r.). W
kolejnych trzech latach ściągały już setki młodych Kaszubów, również ze Starzyna, by
pielgrzymować z Torunia, w
szeregach Pielgrzymki Pomorskiej (1979 - 1981 r.). Pod koniec Pielgrzymki Pomorskiej
w 1981 r., któryś z młodszych
pielgrzymów (z Wejherowa)
podszedł do mikrofonu i rzucił
hasło "600 kilometrów na 600
lecie!". Chodziło o uczczenie
600-lecia obecności ikony
Matki Bożej na Jasnej Górze,
które przypadało na rok 1982.
To właśnie hasło stało się inspiracją dla ks. Trelli do utworzenia nowej, samodzielnej
pielgrzymki kaszubskiej.
Po powrocie z Często
chowy ks. Trella wraz z pielgrzymami zajęli się realizowaniem pomysłu. Po obliczeniu
600 kilometrowej trasy, jako
punkt początkowy wypadło na
Swarzewo, w którym jednocześnie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Królowej
Polskiego Morza. Trasa pielgrzymki na Kaszubach rozłożona była zazwyczaj po parafiach, w których przebywali
kursowi koledzy ks. Trelli i
niewiele różniła się od dzisiejszej (z Lubichowa szło się nie
do Lipinek, ale do Sanktuarium Maryjnego w Płochocinie). Od Torunia zaś wiodła
trasą Pielgrzymki Pomorskiej.
Sama trasa tzw. Kaszubskiego

Expresu przez te 36 lat zmieniała się kilkukrotnie. Od 1992
r. w związku z reorganizacją
diecezji w Polsce, Kaszubi idą
do Częstochowy w koordynacji z Pielgrzymką Gdańską.
Ostatnia zmiana miała miejsce
w 2000 r. Wtedy to w związku
z Rokiem Jubileuszowym postanowiono wyruszyć ku Jasnej Górze z Helu. Od tego
czasu dzieje się tak już co roku.
W okresie od 1982 r. do
2017 r. zmieniała się nie tylko
trasa, ale również przewodnicy pielgrzymek. Byli nimi:
- ks. Zygmunt Trella (lata
1982 - 1991),
- ks. Piotr Bonin (1992 r.),
- ks. Piotr Zaremba (1993 r.),
- ks. Grzegorz Kuzborski (lata
1994 - 2000),
- ks. Jan Perszon (lata 2001 2016),
- ks. Robert Jahns (2017).
Cała trasa pielgrzymki wiedzie przez piękne wioski, miasta i miasteczka Polski. Obecnie liczy 638 km, więc łatwo
policzyć, że średnio dziennie
pokonać trzeba ponad 33 km.
W tym roku hasłem przewodnim jest hasło "Idźcie i głoście".
W najbliższych numerach
naszego biuletynu przedstawimy świadectwa pielgrzymów z naszej Parafii, którzy
brali udział w Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymce. Serdecznie
zachęcamy wszystkich do
dzielenia się wspomnieniami z
udziału w pielgrzymkach na
Jasną Górę. Prosimy o kontakt
w tej sprawie z redakcją bądź
przesyłanie informacji na adres mailowy
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
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Zapraszamy również wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w samej pielgrzymce.
Informacje na temat trasy dostępne są m.in na stronie internetowe www.1040.pl. GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Kochać
bardziej niż…

I czytanie: 2 Krl 4, 8-12a.
14-16a
II czytanie: Rz 6, 3-4. 8-11
Ewangelia: Mt 10, 37-42
Słowa Ewangelii
ezus powiedział do swoich
apostołów:
«Kto kocha ojca lub matkę
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie
godzien. I kto kocha syna lub
córkę bardziej niż Mnie, nie
jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za

J

Mną, nie jest Mnie godzien. Kto
chce znaleźć swe życie, straci
je, a kto straci swe życie z
mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który
Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako
proroka, nagrodę proroka
otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej
wody do picia jednemu z tych
najmniejszych, dlatego że jest
uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej
nagrody».
Rozważanie
Jezus, mówiąc o miłości, kilkakrotnie używa słów bardziej. Czy kochasz mnie bar-
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dziej aniżeli ci? Czy kochasz
mnie bardziej niż matkę i ojca?
Widocznie miłość ma różne
stopnie.
Jezus mówi wyraźnie, że
chce, abyśmy Go kochali najbardziej, ponad wszystko. Nie
znaczy to, że nie mamy kochać
innych. Jezus mówi kochajcie
swoją mamę, swojego tatę,
swoją żonę, swojego męża,
swoje dzieci, ale mnie kochajcie bardziej od nich, bo jeśli
mnie będziecie kochać najbardziej, to miłość wobec ludzi
będzie wam się udawała, będzie piękna.
Żeby kochać człowieka, to
najpierw trzeba bardziej kochać Boga, wtedy prawdziwa
miłość do człowieka stanie się
możliwa.
o Daniel Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.

3.

4.

5.

Połchówku i Sulicicach – spowiedź święta w
Werblini o godz. 15:30, a w Starzynie spowiedź
Dzisiaj o godz. 19:00 w kaplicy w St. Dworze
o godz. 17:00; w sobotę odwiedziny chorych z
koncert z cyklu w kręgu cysterskiej muzyki,
sakramentami świętymi w Werblini, Starzyńwspółorganizowany przez Urząd Gminy w
skim Dworze, Radoszewie i Parszkowie.
Pucku i naszą parafię – serdecznie zapraszamy. 6. Do nabycia jest nowy numer „Gościa NiedzielW sobotę o godz. 15:00 suma odpustowa w kanego”, a u ministrantów „Głos Michała Archaplicy Św. Benedykta w St. Dworze, po której
nioła”. W biurze parafialnym odbierać można
pan sołtys Waldemar Bradtke wraz z KGW i
płyty i zdjęcia z pierwszej komunii świętej.
społecznością St. Dworu zapraszają na festyn z 7. W dniach 12–13 lipca będziemy gościć w naszej
licznymi atrakcjami i muzyką taneczną na
parafii około 200 osobową grupę ewangelizażywo.
cyjno-artystyczną Siedem Aniołów. Wspólnota
Dzisiaj w czasie mszy świętej o godz. 12.00 mozaprasza wszystkich parafian w środę oraz
dlimy się z bractwem brewiarza świętego; spoczwartek do uczestnictwa w następujących wytkania różańcowe w Połchówku i w St. Dworze.
darzeniach: środa: ok. 12:30 przyjście pielZa tydzień w Kłaninie, Starzynie i w Werblini.
grzymki i rozlokowanie na boisku wiejskim;
Od dzisiaj wakacyjny układ mszy świętych –
16:00–18:00 warsztaty; 18:30 kolacja; 19:30
dodatkowa msza święta w niedzielę o godz.
Eucharystia; 22.00 spektakl pt. „DOMność”;
20:30 w miesiącach lipcu i sierpniu w kaplicy
23:00 adoracja. czwartek: 8:30 Jutrznia, śniaŚw. Benedykta w Starzyńskim Dworze.
danie; 10:30 wymarsz pielgrzymki. Wszystkie
W tym tygodniu przypadają dni eucharywydarzenia będą odbywać się na boisku sporstyczne – Godzina Święta w czwartek od godz.
towym. Organizatorzy zwracają się z prośbą o
17:30–18:00; w piątek – odwiedziny chorych z
pomoc w zorganizowaniu śniadań i kolacji na
sakramentami świętymi w Starzynie, Kłaninie,
wspólny stół w postaci dostarczenia do OSP
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Starzyno produktów żywnościowych we wtorek w godz. 17:00
do 19:00. Szczegółowe informacje na plakatach oraz stronie
internetowej www.siedemaniolow.pl. Kontakt do współorganizatorów 507582392 Magdalena Kulka i 664413018 Kamila
Dettlaff. Serdecznie zapraszamy osoby w każdym wieku do
uczestnictwa we wszystkich wymienionych punktach programu.
W imieniu wspólnoty „Siedem Aniołów”, współorganizator
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Starzyna „Kępa Starzyńska”
8. Za dwa tygodnie, 16 lipca pielgrzymka rowerowa do Swarzewa na tzw. Odpust Rybacki.
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 państwu Marszewskim i Wykowskim przed uroczystością ślubną, a w tym
tygodniu o sprzątanie kościoła prosimy państwa Kass i Budzisz przed uroczystością ślubną.
10. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Marię Mueller,
lat 92 z ul. Długiej ze Starzyna.

Dziękujemy!

∎ Intencje mszalne

Myśl tygodnia

∎ Dziękujemy wszystkim za
oddane głosy w plebiscycie
Kościół Pomorza na Parafię
Roku 2017. Zajęliśmy zaszczytne II miejsce. I miejsce
zajęła Parafia w Szemudzie, a III
miejsce Parafia w Leśniewie.

Papieska intencja na lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby
nasi bracia, którzy oddalili się od
wiary, mogli, również za sprawą
naszej modlitwy i ewangelicznego
świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno
życia chrześcijańskiego.

Poniedziałek, 3 lipca 2017 r. – Święto św. Tomasza, Apostoła „Miłość Boga i miłość bliźniego to
jak dwoje drzwi, które mogą jedy07:00 + Mieczysław Zielke (3 gr.)
nie razem otwierać się i zamykać”
18:00 + Ojciec Zbigniew Piontke
S. Kierkegaard ∎
Wtorek, 4 lipca 2017 r.
07:00 + Mieczysław Zielke (4 gr.)
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
18:00 + Leon i Łucja Miler, córka Ewa Kwidzińska, synowa Zdzi- Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz
artykuły do publikacji prosimy kierować na
sława Felkner
adres mailowy redakcji:
Środa, 5 lipca 2017 r.
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
07:00 + Mieczysław Zielke (5 gr.)
Pozyskane ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.
17:00 Nowenna Werblinia: + Maria i Jan Lesnau;
+ Zbigniew Śliwiński.
18:00 Nowenna Starzyno: O łaskę Ducha Świę- 18:00 + Jan Kreft (r. śm.), Jadwiga, Antoni i Kontego; + Zygmunt Ustarbowski (3 r. śm.);
rad Dettlaff
+ Brunon, Maria i Joachim Hebel, Magda- Sobota, 8 lipca 2017 r. – Wsp. św. Jana z Dukli
lena Łepek (dn. ur.); + Regina i Jan Chachaj; 07:00 + Mieczysław Zielke (8 gr.)
+ Stefan Labudda (3 r. śm.); + Gertruda i 17:00 Starzyno: Dziękczynna z prośbą o Boże bł.
Brunon (r. śm.), z rodziny Lesner i Ziei zdrowie dla rodziny w 60. rocznicę ślubu
mann; + Syn Łukasz Licau; + Józef Skrzypp. Łucja i Stefan Lietza
kowski (r. śm.); + Jan Pipka (dn. ur.); + Zofia 18:00 + Ojciec Jan Klein (dn. ur.), matka Anna,
Labuhn, dziadkowie z obojga stron; + Tadeżona Eryka, bratowa Jadwiga i ojczym
usz Jurasz; + Wiesława Helwig (m-c po
Franciszek
śmierci).
Niedziela, 9 lipca 2017 r. – XIV Zwykła
Czwartek, 6 lipca 2017 r. – Wspomnienie
07:00 + Rodzice Anna i Leon Dettlaff
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
08:30 Werblinia: + Jan i Joanna Fleming
07:00 + Mieczysław Zielke (6 gr.)
10:00 + Rodzice Elżbieta i Henryk Pieper
18:00 + Mąż Rafał Sluzewski
12:00 + Jan, Franciszek Adrian, Franciszek, ElżPiątek, 7 lipca 2017 r.
bieta, Jan, Anna, Gerard, Alfons i Apolonia
07:00 + Mieczysław Zielke (7 gr.)
Pulczyńscy
16:00 Werblinia: + Biskup Andrzej Śliwiński
18:00 + Rodzice Laga i Kromliccy, siostra Magda16:00 Starzyno, Msza ślubna: Michał Kass i Karolena, szwagier Jan, Edmund, brat Paweł
lina Budzisz
20:30 St. Dwór: + Mieczysław Zielke (9 gr.)

