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Z cyklu: Wspomnienia z pielgrzymowania na Jasną Górę

∎ Moje pielgrzymowanie do
Tronu Matki Bożej na Jasną Górę

D

zisiaj pierwszy artykuł
z nowego cyklu, który
zapowiedzieliśmy w ubiegłym numerze: Wspomnienia z pielgrzymowania na Jasną Górę.
Wybór kardynała Karola
Wojtyły na Stolicę Apostolską
był niesamowitą radością dla
nas, Polaków, a do tego
ogromne zawierzenie się
Matce Bożej przez samego papieża i Jego prośba o wsparcie
modlitwą dała sygnał do tego,
aby każdy, kto chce i ma siły
ruszył z pomocą.
Tak zrodziła się inicjatywa
pielgrzymowania z całego
kraju do Tronu Matki Królowej Polski. Moje doświadczanie tego niesamowitego ruchu
miało swój początek w naszej
starzyńskiej parafii w 1981 r.
Pierwszym organizatorem był
ks. Stanisław Borzyszkowski,
wówczas wikariusz w Starzynie, zapalony pielgrzym, człowiek wielkiej wiary i pobożności. Zwoływał, zachęcał nie
tylko w Starzynie, ale też w
okolicznych miejscowościach
do podjęcia pielgrzymiego
trudu.

Także w nasze wspólnocie
znalazła się spora grupa chętnych, w dużym stopniu młodzieży, aby ruszyć w drogę.
Wtedy jeszcze pielgrzymowaliśmy pod sztandarem „Pieszej
Pomorskiej Pielgrzymki Toruń
- Jasna Góra”.
Każdy pielgrzym bezpośrednio przed wymarszem
otrzymał regulamin pielgrzymki, imienną legitymację
uczestnika, znaczek pielgrzymkowy z nazwą grupy
pielgrzymkowej,
chustę,
czapkę z kolorem danej grupy
oraz plakietkę na bagaż oraz
śpiewnik. Hasło pielgrzymki
brzmiało „Niesiemy pomoc
Ojcu Świętemu”. Wzięło się
ono z prośby wygłoszonej
przez Jana Pawła II w liście do
Polaków z 23 października
1978 r.: „Nie zapominajcie o
mnie w modlitwie na Jasnej
Górze i w całej naszej Ojczyźnie. Niech ten papież, który
jest krwią z Waszej krwi i sercem z Waszych serc, dobrze
służy Kościołowi i światu”.
Pielgrzymka rozpoczęła się
5 sierpnia poranną mszą
świętą odprawioną przez ordynariusza diecezji chełmińskiej Bernarda Czaplińskiego
w kościele Wniebowzięcia
NMP w Toruniu. Po zakończonej Eucharystii nastąpiło odprowadzenie
pielgrzymki
przez biskupa, który szedł na

jej czele aż poza most toruński
na Wiśle.
Dzienne odcinki wahały się
w granicach 30 km przy spokojnym tempie marszu, dlatego, że przekrój wiekowy
pielgrzymów
był bardzo
różny. Na drogę zabieraliśmy
konserwy, gdyż jedyne, w co
zaopatrywał
Kwatermistrz
Pielgrzymki to chleb i herbata.
Oczywiście życzliwość ludzi
na trasie przemarszu była
ogromna, częstowali pielgrzymów ciastem, kanapkami, cukierkami, co na początek lat
osiemdziesiątych można było
nazwać luksusem.
Spaliśmy w stodołach, w
domu często po kilka osób w
jednym pomieszczeniu w śpiworach, jeżeli komuś przypadło łóżko to było to wielkie
szczęście. Ale atmosfera w
grupie była niesamowita.
Wzajemna życzliwość, braterska troska a przy tym wszystkim atmosfera pełna modlitwy
i świadomość, że pielgrzymka
nie jest wycieczką turystyczną, ale aktem religijnym,
o czym mówił w homilii na
rozpoczęcie biskup Czapliński.
Po dziewięciu dniach marszu dotarliśmy na Jasną Górę,
było to niesamowite przeżycie, radość z tego, że się doszło,
ale przede wszystkim wewnętrzne poczucie spełnienia
misji, jaką była odpowiedź na
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prośbę naszego Papieża. Codzienna modlitwa w drodze o
to, aby Jego trud kierowania
Kościołem mógł za sprawą
każdego z nas był, choć trochę
mniejszy. Po powitaniu przez
Ojców Paulinów na wałach jasnogórskich
przeszliśmy
przed obraz Matki Bożej, aby
tam dziękować i prosić.
Było to kolejne wielkie
przeżycie tym bardziej, że dla
wielu z nas było to pierwsze
spotkanie z Panią Częstochowską, Królową Polski, naszą
Matką, o której wstawiennictwo modliła się i nadal uprasza
cała Polska. Po mszy św. Odprawionej przed Obrazem w
Kaplicy Matki Bożej i czuwaniu przewidzianym dla naszej
pielgrzymki udaliśmy się na
nocleg u Sióstr przy kościele
Św. Barbary.
Powrót do domu odbywał
się już samodzielnie oczywiście w bardzo wielu wypadkach grupowo, tak jak wychodziliśmy, ale także często w towarzystwie nowo zapoznanych przyjaciół pielgrzymiego
trudu.
Pielgrzymka była dla mnie
niesamowitym
przeżyciem,
ale ogólnie była też zjednoczeniem mieszkańców naszej parafii, a także całej okolicy a nawet regionu, w tym wypadku
Pomorza. Nie tylko sam czas w
drodze, ale i późniejsze spotkania popielgrzymkowe grup
pielgrzymich utrwaliły przyjaźnie niejednokrotnie wzmacniane jeszcze przez kolejne
lata pielgrzymowania. Wiele z
tych przyjaźni trwa do dziś.
Anatol Dettlaff ∎

Chcesz podzielić się swoimi wspomnieniami? Napisz do nas!

Z życia parafii

∎ Starzyno nawiedzi Siedem
Aniołów

za kilka dni, 12 lipca, w
Jużnaszej
parafii po raz
pierwszy będziemy gościć
uczestników wędrówki „Siedem Aniołów”.
Inicjatywa wspólnych wędrówek narodziła się jako odpowiedź na apel Papieża Franciszka „Róbcie raban!”. Pierwsza
dwutygodniowa
wędrówka odbyła się w 2014
roku. Formułę doświadczenia
spotkania z innymi ludźmi,
modlitwy, dzielenia się talentami i darami postanowił zaadaptować ojciec Kordian
Szwarc z klasztoru franciszkanów w Pakości. Na trasie pielgrzymki znalazło się wówczas
siedem wsi w województwie
kujawsko-pomorskim, które
znajdują się w okolicy Pakości:
Rycerzewko,
Wielowieś,
Łącko, Ludkowo, Słaboszewo,
Radłowo i Trląg.
Początkowo celem tej inicjatywy było przygotowanie do
wizyty Papieża Franciszka w
trakcie Światowych Dni Młodzieży, jakie odbyły się w Krakowie w 2016 r. Po zakończeniu ŚDM postanowiono jednak
kontynuować projekt w kolejnych edycjach.
Sami uczestnicy „Siedmiu
Aniołów” śpią w namiotach.
Codziennie zwijają obozowisko i ruszają do kolejnej wsi.
Dzień zaczyna się modlitwą.
Później jest śniadanie, pakowanie rzeczy i w drogę. Na

miejscu następuje rozbicie obozowiska, obiad i rozpoczyna
się część warsztatowo-rekreacyjna. Jest również czas na wyciszenie i wspólną modlitwę
przy ołtarzu polowym. Wieczór przeznaczony jest na różnego typu występy. Obóz
przez cały dzień jest otwarty.
Można przyjść, posiedzieć, pogadać, po prostu spędzić
wspólnie czas.
Jak czytamy na stronie internetowej www.siedemaniolow.pl: „nasza wspólnota artystyczna ma charakter ewangelizacyjny – pragniemy przeżywać rekolekcje jednocześnie
tworząc miejsce dla indywidualnych spotkań, rozmów i
warsztatów.
Chcemy
się
wspólnie modlić, celebrować
Eucharystię, rozmawiać, a
także otwierać na osoby, które
sytuują się gdzieś na marginesie Kościoła – niech ta wędrówka będzie miejscem dialogu pomiędzy wierzącymi a
ludźmi, którzy nie chcą, aby
ich nawracano, ale dla których
pytanie o Boga nie jest obojętne”.
W edycji „Siedem Aniołów”
w 2017 r. karawana odwiedziła już:
7 lipca - Parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i
Św. Małgorzaty Marii Alacoque w Żelistrzewie,
8 lipca - parafię p.w. Św.
Aniołów Stróżów w Mrzezinie,
9 lipca - parafię p.w. Świętego Piotra i Pawła w Pucku,
10 lipca - parafię p.w. Narodzenia N.M.P. w Swarzewie,
11 lipca - parafię p.w. św.
Marcina w Łebczu.
Z naszej parafii pielgrzymi
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udadzą się do Leśniewa, do parafii p.w. Niepokalanego Serca
Maryi Panny, zaś na 14 lipca w
Rzucewie przewidziano zakończenie wędrówki i zabawę
ludową.
Wszystkim
uczestnikom
projektu goszczącym w naszej
parafii życzymy błogosławionego czasu, zaś parafian starzyńskich zachęcamy do pomocy przy organizacji tego
wydarzenia oraz zapraszamy
do uczestnictwa w nim –
szczegóły na plakatach. GL ∎

Panie nieba i ziemi, że zakryłeś
te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna,
tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie
zna, tylko Syn i ten, komu Syn
zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie na siebie moje jarzmo i
uczcie się ode Mnie, bo jestem
cichy i pokornego serca, a
Słowo Boże na niedzielę
znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem słodkie
jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».
Rozważanie
I czytanie: Za 9, 9-10
ezus Chrystus wypowiada
II czytanie: Rz 8, 9. 11-13
słowa, które byłyby dla każEwangelia: Mt 11, 25-30
dego innego syna trudne, być
Słowa Ewangelii
owym czasie Jezus może nawet bolesne. Gdyby japrzemówił tymi sło- kiś dorosły mężczyzna powiewami: «Wysławiam Cię, Ojcze, dział: Wszystko, co posiadam,

∎ Wszystko
masz od Boga

J

W
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mam po ojcu. Wszystko co jest
moje dostałem w spadku.
Brzmiało by to trochę jak
przyznanie się do życiowej
nieporadności, do tego, że na
nic sam nie zapracowałem.
Tymczasem Jezus bardzo
otwarcie
i
bezpośrednio
mówi: Wszystko co mam, pochodzi od mojego taty! I to jest
prawda, która dotyczy naszego serca i naszej wiary. Jezus Chrystus całą swoją boską
moc, to, że mógł przejść przez
życie, czyniąc dobrze, lecząc
choroby, wyrzucając złe duchy, nawracając, głosząc najpiękniejszą naukę świata,
wreszcie umierając na krzyżu i
zmartwychwstając,
to
wszystko miał od swojego
Ojca. Jeśli tak, to i my sami musimy sobie zadać pytanie: Czy
ja mam coś, czego bym nie dostał od Boga? o Daniel Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie, Starzynie i w Werblini.
2. W czwartek kolejne czuwanie fatimskie, ofiarowane w intencji mieszkańców Połchówka. O
godz. 17.30 różaniec, następnie msza święta
i procesja z figurą Matki Boskiej wokół kościoła – prosimy o przyniesienie ze sobą świec.
3. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała Archanioła”. U pana Leopolda nabyć można tabliczki
z modlitwą do Św. Krzysztofa w cenie 7zł. W
przyszłą niedzielę w biurze parafialnym nabyć
można będzie książkę ks. Infułata Stanisława
Zięby w cenie 15 zł. pt. „Złote myśli”.

4. W dniach 12–13 lipca będziemy gościć w
naszej parafii około 200 osobową grupę
ewangelizacyjno-artystyczną Siedem Aniołów. Wspólnota zaprasza wszystkich parafian w środę oraz czwartek do uczestnictwa

w następujących wydarzeniach: środa: ok.
12:30 przyjście pielgrzymki i rozlokowanie
na boisku wiejskim; 16:00–18:00 warsztaty; 18:30 kolacja; 19:30 Eucharystia;
22.00 spektakl pt. „DOMność”; 23:00 adoracja; czwartek: 8:30 Jutrznia, śniadanie;
10:30 wymarsz pielgrzymki. Wszystkie wydarzenia będą odbywać się na boisku sportowym. Organizatorzy zwracają się
z prośbą o pomoc w zorganizowaniu śniadań i kolacji na wspólny stół w postaci dostarczenia do OSP 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
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uczestnictwa we wszystkich wymienionych punktach programu.
W imieniu wspólnoty „Siedem Aniołów”, współorganizator
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Starzyna „Kępa Starzyńska”
Za tydzień udajemy się z pielgrzymką rowerową na uroczystości „małego odpustu rybackiego” do Sanktuarium Matki Boskiej w Swarzewie. Wyjazd sprzed kościoła w Starzynie o 9.20,
następnie trasą przez Trzy Gracki, Starzyński Dwór i Gnieżdżewo do Swarzewa. Suma odpustowa przy ołtarzu polowym
o godz. 10.30 – prosimy nasze służby o zabezpieczenie trasy.
W sobotę 9 września odbędzie się festyn charytatywny dla
Mateusza Nikholza z Głuszewa.
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 Kass
i Budzisz przed uroczystością ślubną, a w tym tygodniu o
sprzątanie kościoła prosimy kandydatów do sakramentu
bierzmowania – zgłoszenia w biurze parafialnym.
Przekazaliśmy kolejną ratę stypendium dla rodziny chrześcijańskiej z Aleppo z Syrii.

∎ Intencje mszalne

25 lipca
∎ Po raz 36. wyruszy Piesza
Pielgrzymka Kaszubska z Helu
na Jasną Górę

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.

Myśl tygodnia
„Szlachetny człowiek wymaga od
siebie, prostak od innych”
Konficjusz ∎

Poniedziałek, 10 lipca 2017 r.
07:00 + Mieczysław Zielke (10 gr.)
18:00 + Manfred Krampichowski, Franciszek i Joachim Płomień
Wtorek, 11 lipca 2017 r. – Święto św. Benedykta, opata
07:00 + Mieczysław Zielke (11 gr.)
18:00 + Jan, Franciszka, Anna i Brygida Miłosz
Środa, 12 lipca 2017 r. – Wspomnienie
św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i męczennika
07:00 + Mieczysław Zielke (12 gr.)
17:00 Nowenna Werblinia: + Wujek Gerard.
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Boskiej
z prośbą o zdrowie dla kolegi Roberta; + Ludgarda Doppke, Gabriela Barska; + Rodzice
Aniela i Brunon Hirth, brat Jan, Wanda Hebel;
+ Anna i Józef Skrzypkowscy; + Maria i Leonard Heland, bracia Czesław, Zygmunt
i Alojzy; + Apolonia, Jan i Zbigniew Dawidowscy, Teresa Szweda; + Kornela Koss (r. śm.);
+ Mąż Zbigniew Piontke (dn. ur.), Ksawery
i Paulina Radtke; + Jadwiga Dettlaff (od II
Róży ŻR ze Starzyna); + Bernarda, Teofil i Jan
Ustarbowscy; + Dziadkowie Klara i Jan Derc,
Zofia i Alojzy Cieroccy; + Ojciec Joachim
Miotk; + Dorota Tuszer.
Czwartek, 13 lipca 2017 r. – Wspomnienie
świętych pustelników Andrzeja
Świerada i Benedykta
07:00 + Mieczysław Zielke (13 gr.)
18:00 + Rodzice Marianna i Augustyn Szwoch, siostry Irena, Teresa, brat Franciszek, szwagro-

W najbliższym czasie

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.

wie, bratanica i siostrzeniec
Piątek, 14 lipca 2017 r. – Wspomnienie
św. Kamila de Lellis, prezbitera
07:00 + Mieczysław Zielke (14 gr.)
18:00 + Teść Bronisław Tarnowski, Michał i Marcin
Lewińscy
Sobota, 15 lipca 2017 r. – Wspomnienie św.
Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
07:00 + Mieczysław Zielke (15 gr.)
16:30 Werblinia: Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny w 15. rocznicę
ślubu p. Emilii i Adama Hollender
17:15 Starzyno: Dziękczynna z prośbą o zdrowie
i opiekę Matki Boskiej w 45. rocznicę ślubu
p. Marii i Zygmunta Marlewskich
18:00 + Ojciec Jan Szornak (r. śm.)
Niedziela, 16 lipca 2017 r. – XV Niedziela Zwykła
07:00 + Mieczysław Zielke (16 gr.)
08:30 Werblinia: + Elżbieta Labudda
10:00 + Elżbieta i Jan Wyszeccy, brat Jan
12:00 + Leon Liss (dn. ur.)
18:00 + Magdalena i Michał Skrzykowscy
20:30 St. Dwór: + Rodzice Łucja i Józef Fleming,
Irena i Tadeusz Kulka, Maria

