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Z życia Kościoła

∎ Biały dym
i "Habemus
Papam!"

W

mijającym tygodniu,
a dokładnie 16 października przypadała 39.
rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Ten październikowy
poniedziałek 1978 r. niektórzy z pewnością pamiętają
jako szczególne wydarzenie
w historii Polski, ale i całego
świata. W dniu dzisiejszym
w liturgii wspominamy natomiast św. Jana Pawła II.
Przypomnijmy tamte dni.
28 września 1978 r. po 33
dniach od objęcia papieskiego
urzędu umarł papież Jan Paweł I. 14 października rozpoczęło się konklawe. Kolegium
Kardynalskie, które dokonało
wyboru liczyło 111 purpuratów. Dopiero 16 października
w ósmym głosowaniu większością 99 głosów dokonano
wyboru Karola Wojtyły. Ok.
godziny 18.18 znad Kaplicy
Sykstyńskiej wznosi się biały
dym, obwieszczający wybór
papieża. O godzinie 18.44 na
balkonie Bazyliki Św. Piotra
kardynał Pericle Felici wypowiedział tradycyjną formułę:
"Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam", co
oznacza "Ogłaszam wam ra

dość wielką: mamy Papieża".
Następnie Jan Paweł II przemówił do zebranego tłumu w
języku włoskim, zaś słowa
"Nie wiem, czy będę umiał dobrze wysłowić się w waszym...
naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie
mnie" spotkały się z wielkim
aplauzem i zaskarbiły sobie
serca wszystkich wiernych.
22 października 1978 r. Jan
Paweł II rozpoczął uroczyście
pontyfikat. W wygłoszonej
wówczas homilii powiedział
m.in. "Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi. (...) Nie bójcie
się! Chrystus wie, co nosi w
swoim wnętrzu człowiek. On
jeden to wie!"
Zmarły 2 kwietnia 2005 r.
pierwszy w dziejach Papież
Polak jest jednym z najszybciej
wyniesionych na ołtarze - błogosławionym ogłosił go 1 maja
2011 r. papież Benedykt XVI, a
27 kwietnia 2014 r. kanonizował go papież Franciszek.
Warto dodać, iż wygłaszając
formułę beatyfikacyjną Benedykt XVI wskazał, że "Mocą naszej władzy apostolskiej zezwalamy, aby Czcigodnemu
Słudze Bożemu, Janowi Pawłowi II, papieżowi przysługiwał tytuł błogosławionego i
aby można było obchodzić
jego święto w miejscach i w
sposób ustanowiony przez

prawo co roku 22 października".
Na jakikolwiek temat związany z pontyfikatem Jana
Pawła II chcielibyśmy napisać
i tak byłoby to jedynie powierzchowne i niepełne. Z
pewnością każdy z nas przechowuje w swej pamięci
słowa, zdarzenia czy postacie
związane z Jego osobą. Każdy z
nas, nieważne na jakim etapie
życia jest, może wyciągnąć
wiele pozytywnego i twórczego z Jego nauki, z jego sposobu bycia, z tego jakim był
człowiekiem.
GL ∎

Z życia Archidiecezji

∎ Z życia
Gdańskiego
Seminarium
Duchownego

W

jednym z ostatnich
numerów
naszego
biuletynu można było przeczytać o 60-leciu Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Uroczystości rocznicowe,
jakie odbyły się 12.10.2017 r.
połączono z inauguracją nowego roku akademickiego
2017/2018. Rozpoczęły się
one Eucharystią w Archikate
drze Oliwskiej, której przewodniczył JE Ks. Arcybiskup
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Sławoj Leszek Głódź.
W obecnym roku akademickim naukę na I roku rozpoczęło dziesięciu alumnów. Są
to: Jakub Drożdżewicz (Parafia pw. Ducha Świętego w
Gdyni), Filip Gobis (Parafia
pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Gdańsku), Jakub Grabowski (Parafia pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie),
Łukasz Mallek (Parafia pw.
Macierzyństwa NMP w Jodłownie), Filip Modrzejewski
(Parafia pw. św. Wawrzyńca z
Luzina), Adrian Nastały (Parafia pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Żelistrzewie),
Paweł Skierka (Parafia pw. św.
Jana Chrzciciela w Gdyni), Jakub Ulasiński (Parafia pw.
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z Gdańska), Kacper Walkusch (Parafia pw. bł. Edmunda Bojanowskiego w
Rumi) oraz nasz parafianin
Wojciech Zielke, za którego
powołanie jesteśmy szczególnie wdzięczni.
W sumie w roku akademickim 2017/2018 naukę i formację w seminarium podjęło
57 kleryków.
W swych codziennych modlitwach nie zapominajmy o
klerykach naszego Seminarium, prośmy aby odpowiadając na wezwanie do powołania, wsłuchiwali się w głos
Pana i szli za Nim z odwagą i
radością.
GL ∎

Z życia parafii

∎ Schola
parafialna

W

nia
dziecięcej
scholii.
Chcemy poprzez śpiew realizować stwierdzenie św.
Augustyna "Qui cantat bis
orat" - kto śpiewa modli się
dwa razy (a kto fałszuję modli się trzy razy - to oczywiście żarcik).
Schola - to grupa ludzi, których jednoczy idea wyśpiewywania i uwielbiania Boga śpiewem. Jest to przede wszystkim
wspólne uczestnictwo w Eucharystii, wspólna modlitwa,
animowanie śpiewu oraz odpowiedzialność za wspólnie
spędzony czas.
Zapraszamy
wszystkie
dzieci ze szkoły podstawowej
w każdą sobotę o godzinie
10.00 na plebanie, aby uczyć
się nowych piosenek, czasami
łącząc śpiew z pokazywaniem
i dobrą zabawą. Zapraszamy
do współpracy także osoby
starsze, zwłaszcza grające na
instrumentach, które chcą poświęcić swój czas i podzielić
się talentem otrzymanym od
Boga. Ideą naszej scholki ma
być ubogacanie Eucharystii,
angażowanie dzieci do śpiewania z wykonywaniem pewnych gestów, rozwijania talentów muzycznych, kształcenie
słuchu, ale przede wszystkim
radosne przeżywanie swojej
wiary.
Ad maiorem Dei gloriam.
Ks. Sebastian ∎

∎ Rodzina
rodzinie

P

omimo faktu, że podobno wojny już nie ma
w Aleppo, sytuacja miesznaszej parafii zrodził kańców miasta jest nadal
się pomysł utworze- bardzo ciężka.

Do tragedii wojny dochodzą
dramaty przeżywane w ocalałych rodzinach! Utrata mieszkań, domów oraz dorobku całego życia to strata nie do nadrobienia. Przy bardzo wysokich cenach za wodę, prąd
oraz kilkanaście razy droższą
żywność rodziny znajdują się
na skraju nędzy i ubóstwa.
Koszty życia są nieporównanie wyższe, a możliwości zarobkowania w zburzonym
mieście praktycznie nie ma.
By żyć rodzina potrzebuje
średnio około 150-200 $. Jeśli
członkowie rodziny znajdą
pracę zarabiają tylko 20-40$.
Do tego dochodzą poważne
choroby i niepełnosprawność
dotykające wielu mieszkańców będące wynikiem długotrwałego ostrzału, nalotów,
regularnych
bombardowań
oraz braku opieki medycznej.
Nad wieloma rodzinami od
niedawna zawisła groźba
utraty jedynego źródła dochodu w związku z decyzją powoływania do wojska mężczyzn do 47 roku życia będących nierzadko jedynymi żywicielami rodziny.
W Syrii nie ma systemu
opieki emerytalnej i ciężar
opieki nad osobami starszymi
spoczywa na dzieciach. Z
uwagi na ogromne spustoszenia, których dokonała wojna
śmierci najbliższych, ludźmi
starszymi nie ma kto się zajmować. Żyją oni w skrajnej nędzy.
Rodziców małych dzieci nie
stać na posłanie ich do szkoły,
opłacenia czesnego, nie wspominając o zakupie książek, wyprawki szkolnej czy ubrań.
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Koszty posłania dzieci do
szkoły są przeogromne, rodzice kosztem swojego niejedzenia starają się wygospodarować pieniądze na uczynienie
życia swoich dzieci normalnym.
Rodziny, które otrzymują
pomoc, wiedzą, że to konkretne osoby, rodziny, wspólnoty z Polski przekazują pieniądze na pomoc i poprawę ich
codziennego życia. Dzięki osobom, które pracują z nami w
Aleppo wiemy ile ta pomoc dla
nich znaczy i przekazujemy
ich ciepłe, z głębi serca podziękowanie oraz zapewnienie o
modlitwie.
W imieniu Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz rodzin,
które otrzymały wsparcie w
projekcie Rodzina Rodzinie
serdecznie dziękujemy za półroczne zaangażowanie i pomoc kierowaną do wybranej
rodziny z Syrii.
Caritas Archidiecezji Gdańskiej ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Boska moneta

I czytanie: Iz 45, 1. 4-6
II czytanie: 1 Tes 1, 1-5b
Ewangelia: Mt 22, 15-21
Słowa Ewangelii
aryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych
uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że
jesteś prawdomówny i drogi
Bożej w prawdzie nauczasz.
Na nikim Ci też nie zależy, bo
nie oglądasz się na osobę
ludzką. Powiedz nam więc, jak
Ci się zdaje? Czy wolno płacić
podatek cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę
podatkową!» Przynieśli Mu
denara.
On ich zapytał: «Czyj jest ten
obraz i napis?» Odpowiedzieli:
«Cezara». Wówczas rzekł do
nich: «Oddajcie więc cezarowi
to, co należy do cezara, a Bogu
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to, co należy do Boga».
Rozważanie
starożytności było tak,
że imperium sięgało
tam, gdzie sięgał obraz cesarza. Jeżeli cesarz wybił monetę
ze swoim wizerunkiem, to tak
daleko, jak zawędrowała ta
moneta, tak daleko cesarz czuł
się panem. Jego wizerunek wyznaczał granicę jego wpływu,
granicę jego panowania. Pomyślmy sobie teraz o Jezusie
Chrystusie, który w sercu każdego człowieka zostawił swój
obraz, swoją podobiznę. Jak
daleko sięga jego królestwa w
nas, jak bardzo rozciąga się na
pokolenia, na cały świat. Jezus
Chrystus zostawia nam swoje
oblicze wyryte głęboko w naszym człowieczeństwie, i dlatego cała ludzkość jest pod
Jego panowaniem. I to jest dobre panowanie, panowanie
najpiękniejszego ze wszystkich synów ludzkich, najukochańszego, tego, który swoimi
dłońmi wyrył nasze twarze i te
twarze kocha

W

o. Michał Legan OSPPE
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Trwa październik, nabożeństwa różańcowe
w Starzynie o godz. 17.30, w St. Dworze o
godz. 17.00, w Werblini o godz. 18.00, a w
dni, kiedy jest tam msza święta pół godziny
przed jej rozpoczęciem.
2. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, u ministrantów „Głos Michała
Archanioła”, a w biurze parafialnym - kalendarze dla rolników w cenie 30 zł.
3. Zapowiedzi przedślubne:
II-ga: Janusz Littwin i Hanna Małgorzata
Krause z parafii Starzyno.

4. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 12.00 spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych.
5. 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 Otrombke i Śliwińskim oraz Bullmann i Klahs, a w tym tygodniu o sprzątanie
kościoła przed uroczystością ślubną prosimy państwa Littwin i Krause.
6. W dniu Wszystkich Świętych – 1 listopada –
msza święta z procesją na cmentarzu tradycyjnie o godz. 12.00 w intencji wszystkich
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zmarłych z parafii starzyńskiej, ze szczególną też intencją
za śp. ks. proboszcza Władysława Żakowskiego w siódmą
rocznicę Jego śmierci.
7. Bóg zapłać 55 rodzinom za ofiary na rzecz dalszych prac
renowacyjnych i konserwatorskich.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na październik
Intencja ogólna: Aby w świecie
pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona
praw, a bezrobotnym została
dana możliwość przyczyniania
się do tworzenia wspólnego dobra.

Poniedziałek, 23 października 2017 r.
07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon, synowa Izabela
18:00 + Krzysztof Bizewski, dziadkowie z obojga stron
Wtorek, 24 października 2017 r.
Myśl tygodnia
07:00 + Stanisław Kwidziński (1 r. śm.)
„Aby otrzymywać z dwóch rąk
18:00 + Matka Magdalena, Maria i Brunon Hebel
od Opatrzności, trzeba dawać
Środa, 25 października 2017 r.
na cztery ręce ubogim”
07:00 W intencji parafian
Ks. Guanella ∎
17:00 Nowenna Werblinia: + Rodzice chrzestni z obojga
stron, dziadkowie, szwagier Stanisław Sikora; + Irena
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
(r. śm.) i Józef Budzisz; + Gracjan Zielke; + Mąż Antoni Plasun. Uwagi i zapytania odnośnie
Kass (6 r. śm.), Helena i Stefan Kass, ojciec Kazimierz biuletynu oraz artykuły do publikacji
Grzybek; + Jadwiga i Michał Koss, brat Michał; + Tade- prosimy kierować na adres mailowy
usz Kownatke (dn. im.), Anna i Michał Goyke; + Jan redakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
i Leonia Hebel; + Wujek Gerard (r. śm.)
w czwartek wieczorem.
18:00 Nowenna Starzyno: + Augustyna i Wiktor Gren, bracia Archiwalne numery biuletynu znajdują
Łucjan i Franciszek; + Halina Rompa (1 r. śm.); + Z ro- się na stronie internetowej parafii.
ofiary przekazywane są na
dzin Bullmann i Ewalt; + Brunon i Helena Grabowscy; Pozyskane
fundusz ministrancki naszej parafii.
+ Brat Andrzej Hollender, matka Magdalena Hollender; + Mąż Jan Grubba (r. śm.); + Jan, Apolonia i Zbigniew Dawidowscy, Teresa Szweda;
+ Magdalena Łepek, Maria, Brunon i Joachim Hebel; + Stanisław Steinke; + Zyta i Michał
Dettlaff; + Wiera Leonarska (10 r. śm.); + Mąż i ojciec Jan Pipka
Czwartek, 26 października 2017 r.
07:00 + Jadwiga i Józef Ciskowscy
17:00 Starzyno: + Córka Magdalena Ciesielska
(1 r. śm.)
18:00 + Jan, Bernarda i Teofil Ustarbowscy
Piątek, 27 października 2017 r.
07:00 + Matka Jadwiga Semerling (r. śm.)
18:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 89. urodziny p. Elzy Adrian
Sobota, 28 października 2017 r.
– Święto świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza
07:00 + Syn Łukasz (dn. ur.) i Brunon Licau
14:00 Msza ślubna, Starzyno: Janusz Littwin
i Hanna Małgorzata Krause
16:00 Starzyno: Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny
w 50. rocznicę ślubu p. Teresy i Pawła
Gierszewskich

17:00 Starzyno: Jubileusz 35. rocznicy ślubu
p. Marii i Antoniego Witstock
18:00 + Rodzice Stefania (dn. ur.) i Józef Liss
18:30 Starzyno: Do Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze w 25. rocznicę ślubu p. Mirosławy i Wiesława Lewickich
Niedziela, 29 października 2017 r.
– XXX Niedziela Zwykła
07:00 + Rodzice Anna i Juliusz, Zygmunt Zielke
08:30 Werblinia: Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Boskiej dla rodziny
w rocznicę ślubu
10:00 + Syn Andrzej Marzejon, rodzice Karsznia i Marzejon
12:00 + Kazimierz i Krzysztof Ellwardt, Aleksandra Rosinke
18:00 + Ewa Plasun

