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Z życia Kościoła

∎ W sierpniu
abstynencja a
przynajmniej
trzeźwość!

roku sierpień to czas,
Jakw coktórym
Kościół Kato-

licki w Polsce zachęca wiernych (i nie tylko) do całkowitej abstynencji od alkoholu.
Abstynencja to rodzaj postu,
czyli dobrowolnego wyrzeczenia się rzeczy dozwolonej, lecz
której nadużywanie może prowadzić do nałogów i grzechu
nieumiarkowania.
Sierpień jako miesiąc trzeźwości przeżywany jest od
1984 roku, a wybrano ten miesiąc ze względu na szczególne
nagromadzenie świąt kościelnych i państwowych w tym
czasie. Również w sierpniu
1956 roku w dzień odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu jedno z przyrzeczeń
brzmiało „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu,
pijaństwu, rozwiązłości”. Stąd
też zachęta do podjęcia choćby
miesięcznej abstynencji.
W tym roku apel o dar abstynencji skierowany jest w
sposób szczególny do małżonków i rodziców. Wspieranie
współmałżonka oraz wycho-

wanie dzieci dokonuje się najbardziej poprzez świadectwo
życia i osobisty przykład. Tysiące Polaków i ich rodzin
cierpi przez alkohol. Kościół
prosi, by Polacy zrozumieli, iż
ucieczka od problemów w alkohol nie jest żadnym wyjściem, a najlepszą drogą, by
wejść w uzależnienie. Zwraca
uwagę, by rodzice nie bagatelizowali także problemów jakie z alkoholem mają ich
dzieci, w tym także tego, że
młodzież często odrzuca tych,
którzy nie chcą pić. „Nie przyuczajcie do picia, ale bądźcie
oparciem dla odważnych, poszukujących trzeźwości”- radzą biskupi. Co roku właśnie w
sierpniu proszą wszystkich
Polaków: podejmijcie dobrowolną abstynencję, pokażcie,
że potraficie odpoczywać i bawić się bez alkoholu.
Sierpień jako miesiąc trzeźwości sprzyja choćby temu, by
zastanowić się nad tym, jaki
jest nasz styl picia. I być może
do podjęcia jakiegoś zobowiązania dotyczącego zmiany
tego stylu, czyli korzystania z
alkoholu w sposób świadomy i
bezpieczny. Warto abyśmy pamiętali, że każda dobrowolna
rezygnacja ze spożywania alkoholu jest ofiarą. Naszą
ofiarą. Za tych, którzy nie potrafią lub nie mogą wyjść z alkoholizmu, za tych którzy

grzeszą pijaństwem, za tych
którzy cierpią wskutek pijaństwa swoich bliskich, jak i za
tych, którzy pijąc staczają się
na dno.
PP ∎

Z cyklu: Wspomnienia z pielgrzymowania na Jasną Górę

∎ Moje pielgrzymowanie do
Tronu Matki Bożej na Jasną Górę

D

zisiaj
zamieszczamy
niezwykłe wspomnienia z II Kaszubskiej Pielgrzymki na Jasną Górę,
które zapisał w swoim
dzienniku Bronisław Fikus.
Z dziennika: «Niezwyczajne
były wiosna i lato tego Pańskiego 1983 roku. Ledwie
siewcy chleba nakarmili wygłodniałą ziemię ziarnami jarych zbóż, spadły z wysokości
dżdże obfite. Napoiły role, zasiliły strumienie, podniosły
posrebrzane lustra stawów i
jezior, obmyły pola, łąki i lasy
z resztek pozimowych paprochów. A zaraz po nich wbiegły
na firmament zwiewne, białe,
nieco postrzępione ściereczki
obłoków i zaczęły go polerować aż zalśnił cudownym błękitem. Na ten błękit wbiegło
rozradowane słońce i zaczęło
chuchać i dmuchać na wszyst-
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kie strony świata. Wnet zrobiło się letnio, potem coraz
cieplej. Nie minęło wiele
czasu, a już w swoich podziemnych łóżeczkach zaczęły
budzić się, posiane niedawno
ziarna zbóż. Ciekawie wysunęły na świat białoseledynowe, szyjki i zachłannie zaczęły chłonąć życiodajną, niebieską energię.
Jeszcze przed kilkunastoma
godzinami, pomięte ,pokurczone w nabrzmiałych pąkach,
listki drzew rozwinęły się nagle w tysiące szerokich dłoni,
sięgających po zbawienne promienie. Zaś niezliczone mrowie stokrotek ustawiały zrazu blade, ale z każdą chwilą
coraz bardziej kolorowe buzie,
- pod ciepły oddech słonecznej
gwiazdy. Zazielenił się, zabarwił rozśpiewał, zapachniał
nasz cały, polski kraj.
I nagle, w obramowaniu
tego cudownego pejzażu zaczęły ciągnąć tłumy nieprzebrane, ogromne, milionowe,
jakich nie widziała jeszcze ziemia nasza. Szły pieszo, jechały
wszelkimi możliwymi pojazdami ze wszystkich stron polskiej krainy. Ciągnęły od
szumnych morskich wód, od
kaszubskich, pomorskich i od
mazurskich jezior, z rozległych wielkopolskich i mazowieckich równin. Szły z wyżynnej Małopolski i z żyznej
Lubelszczyzny, z czarnego i z
zielonego Śląska. Szły wreszcie z ludnego Podbeskidzia, ze
skalnego Podhala, aż z pod samych szczytów Tatr. Ciągnęły
te tłumy do Warszawy, Poznania, Częstochowy, Katowic,
Krakowa, do umęczonego

Oświęcimia. Ciągnęły gnane
jakąś niewidzialną siłą, jakimś
nieprzepartym nakazem, tak
jak te rzesze, które pociągną,
kiedyś u kresu dziejów do
owej, legendarnej Doliny Józefata.
Doszły do swoich uprzednio
wybranych miejsc przeznaczenia, stanęły mrowiem niezliczonym, wbiły wzrok w rozpalone słońcem niebo i czekały, czekały na cud.
I stał się cud. 10 czerwca od
słonecznej strony, nad wysoko
spiętrzonymi falami Tatr pojawił się srebrny ptak Zdawało
się, że to Duch Boży zawisł, a
następnie prowadzony oślepiającymi promieniami słońca
poszybował nad polską krainą, by ostatecznie osiąść w
mieście zmartwychwstałym Warszawie, a tam przemienił
się w Niego - Namiestnika
Chrystusa, a zarazem syna tej
ziemi.
Stanął Namiestnik Chrystusa na swojej rodzinnej
ziemi, wśród swojego ludu
[red.: mowa tu o wizycie w Polsce papieża Jana Pawła II]. A
potem powędrował przez
nasz kraj, wszedł w te rzesze
nieprzeliczone i zaczął siać,
Siać niestrudzenie, w spiekocie dni w pocie czoła słowa
Boże. Słowa przedwieczne, ale
zawsze żywe, zawsze aktualne; słowa wiary, nadziei, miłości i pokoju. Siał słowa i patrzał w ludzkie serca. A od tych
słów od tego spojrzenia szła
siła jakaś niezwykła, szła moc
odmieniająca. Ludzie stawali
się z dnia na dzień jacyś lepsi,
życzliwsi, zgodniejsi, pogodniejsi. Kiełkował ten papieski

siew, przemieniał dusze, poruszał serca, drążył ludzkie sumienia. I choć ptak srebrny
dawno już zabrał Go do Wiecznego miasta to na polskiej
ziemi zaczęły się dziać rzeczy
dziwne. Naród poniżony sponiewierany zaczynał się prostować, odzyskiwał swoją godność, przestawał się bać. W
różny sposób się to prostowanie przejawiało. Tu opiszę jeden z tych przejawów, w którym sam brałem udział.
Otóż tak niespostrzeżenie w
skwarny czas zbioru chleba,
gdy spieczone pola spragnionymi wargami popękanej
ziemi łaknęły na gwałt niebieskiego napoju, ze wszystkich
zakątków Polski Północnej zaczęły się sączyć, zrazu nikłe, a
potem coraz zasobniejsze
ludzkie strumyki; zlewały w
większe strumienie i płynęły
barwnymi wstęgami pośród
chlebnych pól, przez zadumane bory, w pyle spopielałych przez słońce polnych
dróg i po rozmiękczonych żarem burych, asfaltach szos.
Płynęły z całego Kaszubskiego
wybrzeża z ludnego Gdańska,
z Powiśla, Warmii i Mazur, płynęły z Ziemi kociewskiej, Chojnickiej, Gniewslciej, Krajeńskiej, Lubawskiej. Płynęły z
dalekiego Szczecina całego Pomorza Zachodniego i z wielu,
wielu zakątków tej ziemi.
Wszystkie te ludzkie strumyki
i strumienie zdążały nieustannie, przez wiele skwarnych dni
ku nadwiślańskiemu grodowi
Kopernika - Toruniowi. Tam w
Toruniu zlewały się w jeden
potężny nurt, w jedną potężną
rzekę, która niebawem miała
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wylać się na rozległą Nizinę
wielkopolską, by przepłynąć
przez nią na południe ku północnym stokom Jurajskich
wzgórz, a tam pod Jasnogórskim szczytem miała zlać się w
jedno z morzem - przybyłych z
całej Polski pielgrzymów.
Jak te ptaki jesienną porą
gnane jakimś jeszcze nie do
końca zbadanym instynktem,
zbierają się i opuszczają swoje
rodzinne strony lecąc na południe do krainy zimowego
przetrwania, tak ten naród
nasz popychany dziwnym, wewnętrznym nakazem dąży ku
Jasnej Górze, by tam nabrać sił
do przetrwania najtrudniejszych czasów. Tak było od
wielu, wielu pokoleń, i tak jest
i dzisiaj, tak też na pewno będzie jeszcze bardzo długo, tak
długo chyba, jak istnieć będzie
ten nasz polski naród. Wiele
milionów już tam w ciągu wieków wędrowało, setki tysięcy
idzie tam teraz, każdego roku,
a dalsze miliony pójdą tam w
latach i wiekach przyszłych.»
Z dziennika Bronisława Fikus
„Pod Błękitnym Znakiem
na Maryjnym Szlaku” ∎

Dziękujemy rodzinie p. Bronisława
za udostępnienie nam zapisków.
Ciąg dalszy wspomnień z dziennika
w kolejnych numerach biuletynu.

Słowo Boże na niedzielę

∎ Troska o dar

I czytanie: 1 Krl 3, 5. 7-12
II czytanie: Rz 8, 28-30
Ewangelia: Mt 13, 44-52
Słowa Ewangelii
ezus opowiedział tłumom
taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego
w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany
poszedł,
sprzedał
wszystko, co miał, i kupił tę
rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł.
Gdy znalazł jedną drogocenną
perłę,
poszedł,
sprzedał
wszystko, co miał, i kupił ją».
«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
Gdy się napełniła, wyciągnęli
ją na brzeg i usiadłszy, dobre
zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu
świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec
rozpalony; tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście
to
wszystko?»
Odpowiedzieli

J
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Mu: «Tak».
A On rzekł do nich: «Dlatego
każdy uczony w Piśmie, który
stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do
ojca rodziny, który ze swego
skarbca wydobywa rzeczy
nowe i stare».
Rozważanie
erspektywa Sądu Ostatecznego
uświadamia
nam, że nasze życie jest w rękach Bożych. Bóg nas prowadzi, oddaje za nas życie swojego Syna Jezusa, ale jednocześnie wymaga od nas moralności zgodnej z Jego przykazaniami. Nie można wieść życie
w chaosie, omijając wszelkie
zasady moralne. Bóg jest ojcem kochającym, ale jednocześnie sprawiedliwym. Stawia
przed nami wymagania, które
powinniśmy starać się wypełnić, jak najlepiej potrafimy.
Gospodarz, który otrzymuje w
zarząd dom, stara się go utrzymać w jak najlepszym stanie.
Nasze życie tutaj, na ziemi, jest
darem, który otrzymujemy od
Boga na czas naszej ziemskiej
wędrówki. Jeśli nie będziemy
troszczyli się o ten dar i zmarnujemy go, zostanie nam to
wypomniane.

P

Ks. Mariusz Krawiec SSP
„Ewangelia 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
w miesiącu wrześniu.
2. Rozpoczynamy miesiąc sierpień, w którym
1. W tym tygodniu przypadają dni eucharyKościół zachęca do podejmowania postanostyczne – Godzina Święta w czwartek od
wień abstynencji w intencji naszej Ojczygodz. 17.30 do 18.00 adoracja Najświętzny.
szego Sakramentu; piątek – spowiedź 3. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Nieświęta w Werblini od godz. 16.00, a w Stadzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
rzynie od godz. 17.00. Kapłani odwiedzą
Archanioła”.
chorych z sakramentami świętymi dopiero 4. Zapowiedzi przedślubne:

∎ Ogłoszenia parafialne
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I-sza: Emilia Joanna Flemming i Dariusz Marcin Kulka z Papieska intencja na lipiec
parafii Starzyno. I-sza: Tomasz Zbigniew Bolda i Martyna
Intencja ewangelizacyjna: Aby
Maria Ellwart z parafii Starzyno. I-sza: Adrian Piotr Dynasi bracia, którzy oddalili się od
bowski i Patrycja Mroch z parafii Starzyno. II-ga: Bartosz wiary, mogli, również za sprawą
Bigott z parafii Starzyno i Paulina Mikulska z parafii Św. naszej modlitwy i ewangeliczJakuba Apostoła w Toruniu. III-cia: Piotr Tadeusz Kunc i nego świadectwa, odkryć na
Julia Janina Tuszer z parafii Starzyno. III-cia: Wojciech Sta- nowo bliskość miłosiernego Pana
nisław Okoński i Aurelia Magdalena Liss z parafii Sta- i piękno życia chrześcijańskiego.
rzyno. III-cia: Łukasz Górecki z parafii Klonówka i Joanna
Hanna Buja z parafii Starzyno. III-cia: Sławomir Szlom i Myśl tygodnia
Monika Agnieszka Albertin z parafii Starzyno. III-cia: Pa„Życie bez moralnego wysiłku
weł Jan Mislisz z parafii Władysławowo i Natalia Marzena jest snem”
Zapłata z parafii Starzyno. III-cia: Krzysztof Leszek
L. Tołstoj ∎
Bradtke i Wiktoria Elżbieta Badowska z parafii Starzyno.
5. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych Plasun. Uwagi i zapytania odnośnie
oraz artykuły do publikacji
i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła kandy- biuletynu
prosimy kierować na adres mailowy
datom do sakramentu bierzmowania, a w tym tygodniu o redakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.
sprzątanie kościoła prosimy również kandydatów do sa- Pozyskane ofiary przekazywane są na
fundusz ministrancki naszej parafii.
kramentu bierzmowania – zgłoszenia w biurze paraf.
6. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Wacława Dawidowskiego, lat 60 z Parszkowa.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 31 lipca 2017 r.
– Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli
07:00 + Rodzice Kreft, teściowie Muttke
18:00 + Rodzice Teresa i Brunon Elwart (r.
śm.), z rodziny Kreft i Elwart
Wtorek, 1 sierpnia 2017 r.
– Wspomnienie św. Alfonsa Marii
Liguoriego
07:00 + Alojzy Koss
18:00 + Krzysztof Elwardt (1 gr.)
Środa, 2 sierpnia 2017 r.
07:00 + Klemens (dn. ur.) i Magdalena Kunc,
Roman Wegner
17:00 Nowenna Werblinia: Dziękczynna z
prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.
18:00 Nowenna Starzyno: Do MB z prośbą o
zdro wie; Do MB z prośbą o dobrą pogodę na czas żniw; + Ciocie Ewa i Zdzisława; + Krzysztof Elwardt (2 gr.); + Maria i Franciszek Miler (od sąsiadów);
+ Syn Łukasz Licau; + Rodzice Reimer,
Jadwiga i Władysław Rompa, Beata;
+ Brat Andrzej (r. śm.), ojciec Józef,
dziadkowie z obojga stron; + Magdalena

Dudek; + Dziadkowie Jani Teodora Licau.
Czwartek, 3 sierpnia 2017 r.
07:00 + Krzysztof Elwardt (3 gr.)
18:00 + Rodzice Róża i Michał Dominik
Piątek, 4 sierpnia 2017 r.
– Wspomnienie św. Jana Marii
Vianneya
07:00 + Krzysztof Elwardt (4 gr.)
16:30 + Biskup Andrzej Śliwiński
18:00 + Leon Szweda (6 r. śm.)
Sobota, 5 sierpnia 2017r.
07:00 + Matka Jadwiga Lietzau (dn. ur.)
18:00 + Krzysztof Elwardt (5 gr.)
Niedziela, 6 sierpnia 2017 r.
– Święto Przemienienia Pańskiego
07:00 + Rodzice Jan i Magdalena Kromliccy,
dziadkowie Kromliccy i Laga, z rodziny
Kromlickich
08:30 + Manfred i Elza Raht
10:00 + Mąż Roman Parchem (3 r. śm.)
12:00 + Krzysztof Elwardt (6 gr.)
18:00 + Jan, Franciszek Adrian, Franciszek,
Elżbieta, Jan, Anna, Gerard, Alfons i Apolonia Pulczyńscy
20:30 + Mąż Rafał Sluzewski

