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Z życia Kościoła

∎ Uroczystość
Wszystkich
Świętych i Dzień
Zaduszny
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listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych.
Dzień ten kojarzy się dla
wielu ze zniczem, z grobem
bliskich osób, z cmentarzem,
dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze
do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z
całymi rodzinami na cmentarz
i nawiedzamy groby naszych
bliskich, przyjaciół, rodziców,
krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już
cieszą się oni chwałą w domu
Ojca Niebieskiego. Kościół w
tym dniu oddaje cześć tym
wszystkim, którzy już weszli
do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze
na ziemi wskazuje drogę,
która ma zaprowadzić ich do
świętości. Przypomina nam
również prawdę o naszej
wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.
Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych natomiast
Kościół obchodzi 2 listopada i

w tradycji polskiej dzień ten
jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami".
To wspomnienie wprowadził
opat benedyktynów w Cluny
we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził
modlitwy za dusze wszystkich
zmarłych w dniu 2 listopada.
Termin ten i sama idea szybko
rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W
XIII w. zwyczaj ten w Kościele
rzymskim
stał się powszechny.
Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących
za grzechy w czyśćcu. Chodzi
więc o których nie mogą wejść
do nieba, gdyż mają pewne
długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił
jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji
Soboru Trydenckiego (15451563), w osobnym dekrecie o
czyśćcu. Sobór Trydencki
orzekł prawdę, że duszom w
czyśćcu możemy pomagać.
Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom
czyśćcowym zanosząc w tym
dniu prośby przed tron Boży.
Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu,
żyjący mogą w tych dniach
uzyskać i ofiarować odpusty
zupełne.
Nabożeństwo
do
dusz

czyśćcowych było i jest bardzo
żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, w Kościele
rzymskim powszechne są
Msze św. gregoriańskie (30
Mszy św. po kolei przez 30
dni). W Polsce istnieje nawet
zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego - kapucyna.
Niedziela.pl ∎

∎ Noc Wszystkich Świętych czy
Halloween?

W

pierwotnym zamyśle
uroczystość Wszystkich Świętych była i winna
być uznawana za dzień radosny i w takiej też atmosferze winna być przeżywana.
Warto pamiętać, iż 1 listopada to dzień, w którym
wszyscy nasi błogosławieni i
święci patroni obchodzą
swoje imieniny.
W naszym kraju Halloween
jest stosunkowo nowym zwyczajem, w którym szczególnie
chętnie biorą udział dzieci łaknące słodyczy. Nie utożsamiajmy jednak naszej chrześcijańskiej radości z zabawą w
pogańskie Halloween, które
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sięga swoimi korzeniami wiele
tysięcy lat wstecz.
Czym jednak jest Halloween? Halloween to celtyckie,
a zatem pogańskie święto.
Związane było z obrzędami
Samhain - czyli pożegnaniem
lata, powitaniem zimy i świętem zmarłych. W średniowieczu nadano mu nazwę All Hallows Eve, czyli w tłumaczeniu
Wigilia Wszystkich Świętych,
zaś w skrócie Halloween. Halloween polegało na kontaktowaniu się z zaświatami by odkryć przyszłość, nabrać mocy,
czy zaspokoić potrzeby zmarłych. Zwyczaje te można porównać z obchodzonymi w
dawnych latach m.in. w Polsce
dziadami, o których pisał np. w
III części „Dziadów” Adam
Mickiewicz. W miejsce obrządków dziadów mających za cel
kontakt z duchami, udało się
wprowadzić kult zmarłych,
polegający na czczeniu ich pamięci i modlitwie za nich. Właśnie dzięki temu od XII wieku
w Kościele obchodzi się Dzień
Zaduszny.
W wielu miejscach rodzą się
obecnie inicjatywy pokazujące
prawdziwy sens uroczystości
Wszystkich Świętych, czyli
święta radosnego, podczas
którego wspominamy tych
wszystkich, którzy osiągnęli
już niebo.

skiego. Kapłan zmarł w
2010 r. w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku
Oliwie, w wieku 68 lat, w 44
roku kapłaństwa.
Przypomnijmy kilka najważniejszych dat z życia księdza Władysława.
Pochodził z rodziny wielodzietnej, a przyszedł na świat
26 marca 1942 r. w Bydgoszczy jako syn Franciszka i Kazimiery z domu Ficner. W 1949
r. wraz z rodziną przeniósł się
do Gdańska Nowego Portu.
Studia
filozoficzno-teologiczne odbył w Biskupim Seminarium Duchownym w
Gdańsku Oliwie w latach 1960
- 1966. Święcenia kapłańskie
przyjął 5 czerwca 1966 r. z rąk
ks. biskupa Edmunda Nowickiego. Swoją prymicyjną mszę
św. odprawił 12 czerwca 1966
r. w kościele parafialnym w
Nowym Porcie.
Początkowo - w latach 1966
– 1969 - posługiwał w parafii
Ducha Świętego (przy Kaplicy
Królewskiej) w Gdańsku. Następnie był wikariuszem w parafiach: Bożego Ciała w Pręgowie (1969 - 1972), Gwiazdy
Morza w Sopocie (1972 –
1973) oraz Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach (1973 –
1979). W okresie od 15
czerwca 1979 r. do czerwca
1994 r. był proboszczem w paGL ∎ rafii Św. Anny w Suchym Dębie. Od czerwca 1994 r. do 1
Z życia parafii
sierpnia 2004 r. był proboszczem w naszej parafii po czym
przeszedł na rentę chorobową
i pozostał rezydentem do
listopada mija siedem końca życia.
Ksiądz Kanonik Władysław
lat od daty śmieci ks. Kanonika Władysława Żakow- Żakowski był osobą nie tuzin-

∎ Wspomnienie
o duszpasterzu
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kową. Z pewnością można powiedzieć, iż pomimo - cierpienia, choroby - pozostawał
człowiekiem pogodnym i
usposobionym pozytywnie do
życia. We wspomnieniach
wiernych pozostanie jako
osoba szczera, mająca przy
tym niesamowite poczucie humoru. W czasie swojej posługi
w naszej parafii podjął on trud
odrestaurowania niektórych
elementów zabytkowego wnętrza kościoła.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Budować
relacje

I czytanie: Wj 22, 20-26
II czytanie: 1 Tes 1, 5c-10
Ewangelia: Mt 22, 34-40
Słowa Ewangelii
dy faryzeusze posłyszeli,
że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie,
wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które
przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą i całym
swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do
niego: „Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i
Prorocy».
Rozważanie
rzykazania miłości Boga i
bliźniego są ze sobą ściśle
złączone. Nie da się kochać
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Boga bez miłości człowieka.
Nie da się też w pełni kochać
człowieka bez odniesienia do
Boga. Zostaliśmy stworzeni na
obraz i podobieństwo Boże.
Stwórca wszechświata uczynił

ludzi najdoskonalszymi stworzeniami na ziemi. Niestety
człowiek odrzucił pełnię Bożej
miłości i na ziemię wkradł się
grzech. Jego skutki nosimy w
sobie. Nasze trudności zwią-
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zane z relacjami międzyludzkimi są tego widzialnym następstwem. Jeśli chcemy odbudować naszą jedność z Bogiem, musimy najpierw odbudować ją pomiędzy nami.
ks. Mariusz Krawiec SSP
„Ewangelia 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

5. W przyszłą niedzielę na mszę świętą o godz.
12.00 zapraszamy osoby odmawiające brewiarz.
6. Spotkania różańcowe za tydzień w niedzielę
w Połchówku i w Starzyńskim Dworze.
7. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
Archanioła”.
8. Ks. Sebastian organizuje pielgrzymkę do
Ziemi Świętej w dniach od 25 lutego do 4
marca 2018 roku. Koszt pielgrzymki 990
dolarów. W biurze parafialnym można nabyć dokładny plan pielgrzymki.
9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Starzyna
„Kępa Starzyńska” wraz z Sołectwem Starzyno zapraszają wszystkich mieszkańców
Starzyna i okolic na dawkę humoru w języku kaszubskim podczas pokazu komedii
„Manteltreger” w reżyserii Beaty Hincke,
który odbędzie się 3 listopada o godz. 19.00
w remizie OSP Starzyno. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
10.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 Littwin i Krause, a w tym tygodniu
o sprzątanie kościoła prosimy kandydatów
do sakramentu bierzmowania – zgłoszenia
w biurze parafialnym. Bóg zapłać 81 rodzinom za ofiary na rzecz dalszych prac renowacyjnych i konserwatorskich.

1. W środę uroczystość Wszystkich Świętych –
msze święte w układzie niedzielnym, a o
godz. 12.00 procesja i msza święta na parafialnym cmentarzu w intencji wszystkich
zmarłych z parafii starzyńskiej. 1 listopada
przed główną bramą cmentarza wolontariusze Puckiego Hospicjum rozprowadzać
będą za dobrowolną ofiarę znicze w ramach
akcji „Światełko Nadziei”. Chciejmy przygotować się do tej uroczystości przez spowiedź i komunię świętą.
2. W czwartek Dzień Zaduszny – msze święte
o godz. 7.00, 10.00, 17.00, 18.00, a msza
święta o godz. 19.00 ofiarowana jest za
zmarłych w ostatnim roku. Prosimy o przyniesienie na tę mszę świętą zniczy przez rodziny, które w ostatnim roku pożegnały
swoich zmarłych i ustawienie ich przy paschale.
3. Do 8 listopada włącznie trwa oktawa uroczystości Wszystkich Świętych, w czasie
której przez nawiedzenie cmentarza, przyjęcie komunii świętej i modlitwy w intencji
zmarłych możemy uzyskiwać odpust zupełny. Zachęcamy w tych dniach do modlitwy w intencji naszych bliskich zmarłych,
szczególnie z parafii starzyńskiej i za dusze
cierpiące w czyśćcu.
4. W tym tygodniu dni eucharystyczne: pierwszy czwartek – godzina święta adoracji Najświętszego Sakramentu od 17.00 do 18.00;
pierwszy piątek – ks. Jan odwiedzi chorych
w Starzynie, Kłaninie, Połchówku i Sulici- Poniedziałek, 30 października 2017 r.
cach; spowiedź święta w Werblini od godz. 07:00 + Otylia i Franciszek Bulczak, siostra Ja16.00, a w Starzynie od godz. 17.00. W sodwiga, brat Rudolf
botę ks. Sebastian odwiedzi chorych w Wer- 18:00 + Walerian i Maria Damps, Anna i Józef
blini, St. Dworze, Radoszewie i Parszkowie.
Stromscy

∎ Intencje mszalne
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Wtorek, 31 października 2017 r.
Papieska intencja
07:00 + Elżbieta Muttke (1 r. śm.)
na październik
17:00 Werblinia: Jubileusz 25. rocznicy ślubu p. Grażyny
Intencja ogólna: Aby w świecie
i Henryka Pionke
pracy wszystkim były zagwaran18:00 + Adrian Ruszkowski (dn. ur.)
towane poszanowanie i ochrona
Środa, 1 listopada 2017 r.
praw, a bezrobotnym została
– Uroczystość Wszystkich Świętych
dana możliwość przyczyniania
07:00 + Anna i Franciszek Marszewscy, matka Florentyna, się do tworzenia wspólnego doojciec Kazimierz
bra.
08:30 Werblinia: + Rodzice Marta i Jan Kunc, bracia Józef,
Antoni, Jan, szwagier Tadeusz i Antoni
Myśl tygodnia
10:00 + Z rodzin Ciskowskich, Kuchnowskich, Szymańskich
„Chrystus powróci na końcu
i Wysockich
12:00 Msza Święta na cmentarzu parafialnym w intencji dziejów jako Pan i Sędzia Historii”
+ ks. Władysław Żakowski (7 r. śm.)
Św. Jan Paweł II ∎
18:00 + Gertruda, Franciszek, Joachim i Franciszek Płomień
Czwartek, 2 listopada 2017 r.
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
Plasun. Uwagi i zapytania odnośnie
– Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
biuletynu oraz artykuły do publikacji
07:00 + Alojzy Koss, krewni z obojga stron
prosimy kierować na adres mailowy
10:00 + Gertruda i Franciszek Płomień, Manfred Krampi- redakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.
chowski
Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem.
17:00 Werblinia: + Mąż Jan, synowie Grzegorz i Czesław
Archiwalne numery biuletynu znajdują
18:00 + Z rodzin Buja i Adrian
się na stronie internetowej parafii.
19:00 + Zmarli w ostatnim roku
Pozyskane ofiary przekazywane są na
fundusz ministrancki naszej parafii.
Piątek, 3 listopada 2017 r.
07:00 + Franciszek Glosa (10 r. śm.)
16:30 Werblinia: + Siostry II Róży Żywego Różańca, księża z
naszej parafii, dusze cierpiące w czyśćcu – od II Róży
z Werblini
18:00 + Magdalena Dudek (dn. ur.)
Sobota, 4 listopada 2017 r.
– Wspomnienie św. Karola Boromeusza
07:00 + Siostry z IV Róży Żywego Różańca ze Starzyna
17:00 Starzyno: Do Matki Boskiej z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Renaty w dniu urodzin i rodziny
Liss
18:00 + Paweł Buja (r. śm.)
Niedziela, 5 listopada 2017 r. – XXXI Niedziela Zwykła
07:00 + Jan, Franciszek Adrian, Franciszek, Elżbieta, Jan,
Anna, Gerard, Alfons i Apolonia Pulczyńscy
08:30 Werblinia: + Witold Śliwiński
10:00 + Rodzice chrzestni Tekla i Teofil Licau
12:00 + Anna i Józef Nowak, Gertruda, Augustyn i Józef
Zaczek
15:00 Starzyński Dwór: + Mąż Stanisław Pionke, teść Antoni Pionke
18:00 W pewnej intencji

