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Z życia parafii

∎ Zmarli

w ostatnim roku

W

listopadzie w sposób
szczególny wspominamy zmarłych. Od listopada ubiegłego roku w naszej parafii pożegnaliśmy 36
osób.
Na wieczny odpoczynek Pan
powołał śp.:
Zdzisława Rambiert
Henryka Guzdraj
Franciszka Kos
Jerzego Bardtke
Stefana Dettlaff
Gracjana Zielke
Irenę Jaffke
Felicję Dettlaff
Annę Sluzewską
Leona Ferra
Teresę Konieczną
Łucję Dzierżyńską
Jadwigę Jeszke
Zdzisławę Felkner
Zbigniewa Śliwińskiego
Zygmunta Zielke
Eryka Hallmann
Aleksandra Zabłotnego
Ewę Ustarbowską
Helenę Grabowską
Olgę Labudda
Jana Pipka
Barbarę Godziek
Marię Zielke
Zbigniewa Szewczyk
Alfonsa Pulczyńskiego
Wiesławę Helwig
Łucję Marzejon

Jadwigę Dettlaff
Marię Maciejewską
Wacława Dawidowskiego
Jana Skwiercz
Leszka Jaffke
Franciszka Klebba
Brunona Licau
Jana Blar
R.I.P.

Przypominamy, że do końca
roku w biurze parafialnym
można składać wypominki
roczne za bliskich zmarłych.

Z życia Kościoła

∎ Matka i Głowa
wszystkich kościołów Miasta i
Świata

G

dyby zadać pytanie o
najważniejszą świątynię
na świecie z pewnością
większość
odpowiedziałaby, że jest nią Bazylika Św.
Piotra w Watykanie. Nic bardziej mylnego.
Już w najbliższy czwartek 9
listopada przypada święto
rocznicy poświęcenia Bazyliki

Laterańskiej, zwanej też katedrą papieską. Jej pełna nazwa
to "Sacrosancta lateranensis
ecclesia omnium urbis et orbis
ecclesiarum mater et caput"
czyli Najświętszy kościół laterański, Matka i Głowa kościołów całego Miasta i Świata.
Bazylika ta jest najstarszym
kościołem wiecznego miasta i
jako jedynemu kościołowi,
przysługuje też tytuł arcybazyliki. Do dziś każdy nowo wybrany papież udaje się do bazyliki z uroczystą procesją.
Warto pamiętać o tym, iż w
czasach starożytnych chrześcijanie byli prześladowani.
Dopiero na mocy wydanego w
313 r. przez cesarza Konstantyna Wielkiego Edyktu Mediolańskiego w cesarstwie rzymskim wprowadzono m.in.
prawo swobodnego wy-znawania wiary. Władca ten podarował zabudowania należące do rodziny Lateranów
ówczesnemu papieżowi. Dodatkowo nakazał wybudować
świątynię, co miało miejsce w
latach 313-324.
Pierwotna bazylika nosiła
wezwanie Chrystusa Zbawiciela i została zbudowana na
planie krzyża łacińskiego.
Konsekracji dokonał papież
Sylwester 9 listopada 324 r.
Następnie za czasów pontyfikatu papieża Grzegorza I Wielkiego (590-604) kościół otrzy-
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mał wezwanie św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.
Papieże rezydowali tutaj od
pontyfikatu Sylwestra I do
1305 r. Na Lateranie odbywały
się liczne synody kościelne
oraz 5 soborów powszechnych. Bazylika na Lateranie
przestała być siedzibą papieży
od czasów niewoli awiniońskiej na początku XIV w. W
1377 r. papież Grzegorz IX
przeniósł swą siedzibę do Watykanu.
Niestety z bazyliki wybudowanej za czasów Konstantyna
do dnia dzisiejszego nie pozostało wiele, zaś jej kształt i wygląd zmieniał się na przestrzeni wieków za przyczyną
klęsk żywiołowych, najazdów
i rabunków. Warto wspomnieć, że mszę przy głównym
ołtarzu w bazylice na Lateranie może odprawiać tylko papież.
Do innych cennych obiektów Lateranu należy także kaplica Świętych Schodów —
Scala Santa. Według tradycji
schody te mają pochodzić z pałacu Piłata w Jerozolimie, a do
Rzymu zostały przywiezione
przez św. Helenę. Składają się
one z 28 stopni i zostały wykonane z białego marmuru, zaś w
czasach nowożytnych zostały
obłożone drewnem (obecnie
już mocno wyżłobionym przez
pątników pokonujących je na
klęczkach). Na pierwszym piętrze znajduje się kaplica
Sancta Sanctorum, gdzie za żelazną kratą przechowuje się
cudowny wizerunek Chrystusa, zwany Salwatorem. Jego
autorstwo legenda przypisuje
się Św. Łukaszowi. Ikona ta na-

leży do grupy ikon acheiropita
(acheiropoietos), czyli powstały w sposób cudowny, bez
udziału człowieka.
Obecnie papież odprawia w
Bazylice na Lateranie Mszę
Św. w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Pokora naszym
ratunkiem

I czytanie: Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10

II czytanie: 1 Tes 2, 7b-9. 13
Ewangelia: Mt 23, 1-12
Słowa Ewangelii
ezus przemówił do tłumów i
do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza
zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale
sami nie czynią. Wiążą ciężary
wielkie i nie do uniesienia i
kładą je ludziom na ramiona,
lecz sami palcem ruszyć ich
nie chcą.
Wszystkie swe uczynki
spełniają w tym celu, żeby się
ludziom pokazać. Rozszerzają
swoje filakterie i wydłużają
frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i
pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie
nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwala jcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden
jest wasz Nauczyciel, a wy
wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w

J

niebie. Nie chciejcie również,
żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko
wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto
się poniża, będzie wywyższony».
Rozważanie
esteśmy wezwani, abyśmy
pobożnych czynów nie wykonywali przed ludźmi po to,
aby nas chwalili. Przykre w
tym kontekście są słowa Jezusa o faryzeuszach: Mówią,
ale sami nie czynią. Wielokrotnie są oni oskarżeni o powierzchowną
religijność,
praktykowaną jedynie po to,
aby się ludziom pokazać. Jednak faryzejska postawa nie
znikła z życia religijnego. Ze
smutkiem należy powiedzieć,
że jest ona właściwa dla wielu
z nas. Czyż nie brakuje nam gestów na pokaz, obliczonych na
pochwałę, która zapewnia
nam zadowolenie? Pokora jest
dla nas ratunkiem, bo dzięki
niej jesteśmy wielcy w oczach
Boga.

J

ks. Mariusz Szmajdziński
„Ewangelia 2016” ∎

Głos Michała Archanioła

3

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w przygotowanie w uroczystość Wszystkich Świętych – służbie liturgicznej, dzieciom i młodzieży, osobom nagłośniającym cmentarz.
2. Jutro po mszy świętej wieczornej na plebani
spotkanie dla osób, udających się do Ziemi
Świętej na przełomie lutego i marca 2018 r.
3. Każda parafia naszej Archidiecezji jeden
dzień w roku przeznacza na adorację i czuwanie przed Najświętszym Sakramentem.
Dla nas dzień ten wypada w najbliższą
środę. Prosimy o czuwanie w następującym
porządku: godz. 8.00 – Parszkowo, 9.00 –
Połchówko, 10.00 – Werblinia, 11.00 – Radoszewo, 12.00 – Żywy Różaniec, 13.00 –
Starzyński Dwór, 14.00 – Sulicice, 15.00 –
Kłanino, 16.00 – Starzyno, 17.00 – adoracja
indywidualna. Prosimy o obecność osób,
które mogą ten czas poświęcić na modlitwę
w intencji nas wszystkich i o odmówienie
przez poszczególne grupy części Różańca
Świętego.
4. W najbliższą sobotę Narodowe Święto Niepodległości Polski – msze święte o godz.
8.30 (Werblinia), 10.00 i 18.00 – prosimy o
wywieszenie flag.
5. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 10.00 spotkanie dla kandydatów do
sakramentu bierzmowania, a po mszy świętej o godz. 12.00 spotkanie dla dzieci przed
pierwszą komunią świętą.
6. Dzisiaj na mszę świętą o godz. 12.00 zapraszamy osoby odmawiające brewiarz. Spotkania różańcowe dzisiaj w Połchówku i w
Starzyńskim Dworze, a za tydzień w Kłaninie, Starzynie i w Werblini.
7. Za miesiąc, w niedzielę 3 grudnia tradycyjne mikołajki, organizowane we współpracy z Zespołem Szkół w Starzynie, organizacjami społecznymi i samorządowymi i
dobroczyńcami – jak co roku prosimy o
przynoszenie na plebanię słodyczy dla naszych najmłodszych do dnia 1 grudnia.

8. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
Archanioła”.
9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Starzyno „Kępa Starzyńska” zaprasza na kiermasz używanych ubrań niemowlęcych i
dziecięcych oraz zabawek i akcesoriów w
dniu 11 listopada 2017 roku w godz. 11.00
– 17.00 w remizie OSP Starzyno. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do
dnia 6 listopada. Szczegółowe informacje i
rezerwacja stoisk: tel. 793018228 lub
504057277.
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
kandydatom młodzieży do sakramentu
bierzmowania, a w tym tygodniu o sprzątanie kościoła przed uroczystością ślubną
prosimy państwa Zinkel.
11.Bóg zapłać 112 rodzinom za ofiary na rzecz
dalszych prac renowacyjnych i konserwatorskich.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 6 listopada 2017 r.
07:00 + Brunon Licau (m-c po śmierci)
18:00 + Tekla (18 r. śm.) i Antoni Poglettke,
brat Roman
Wtorek, 7 listopada 2017 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Magdalena, Jan i Józef Glembin
Środa, 8 listopada 2017 r.
07:00 W intencji parafian.
17:00 Nowenna Werblinia:
- Do Matki Boskiej z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze w
pewnej intencji
+ Jan Rompca
+ Mąż Bernard Piontke
18:00 Nowenna Starzyno:
- Do Matki Boskiej dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze w rodzinie
+ Mąż Rafał Sluzewski
+ Wacław Dawidowski – od pracowni-
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ków firmy Jantar
+ Zdzisław Rambiert (1 r. śm.), rodzice Zbigniew
i Krystyna Rambiert
+ Leonia i Józef Ober cich, Benedykt Lalowski
+ Alicja Semerling (r. śm.)
+ Marianna (25 r. śm.) i Tadeusz Michniak
+ Józef Gaffke (10 r. śm.)
+ Syn Łukasz i Brunon Licau
+ Franciszek Klebba (m-c po śmierci)
+ Stefan Dettlaff
+ Z rodziny Buja i Adrian, dusze cierpiące w czyśćcu
+ Rodzice Teresa i Benedykt Labudda
+ Rodzice Józef i Stefania Liss, Jadwiga i klemens,
dziadkowie Augustyn i Anna Rutha, Jan i Matylda Liss
+ Marta i Zygmunt Kamińscy
Czwartek, 9 listopada 2017 r.
– Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej
07:00 W intencji parafian
18:00 + Jan Rutha
Piątek, 10 listopada 2017 r.
– Wspomnienie św. Leona Wielkiego
07:00 + Czesław Dampc.
18:00 + Członkinie II Róży Żywego Różańca ze Starzyna
Sobota, 11 listopada 2017 r.
– Wspomnienie św. Marcina z Tours;
Narodowe Święto Niepodległości
08:30 Werblinia: + Adam i Maria Mielewczyk (dn. ur.)
10:00 Starzyno: + Michał i Marianna Lewińscy, teść Bronisław Tarnowski, szwagier Mirosław Pietrzak, Józef
Henke
15:00 Msza ślubna: Przemysław Zinkel i Iwona Kassner
16:00 Werblinia: Jubileusz 50-lecia ślubu p. Franciszka
i Hildegardy Licau
18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy
Niedziela, 12 listopada 2017 r.
– XXXII Niedziela Zwykła
07:00 + Ks. Władysław Żakowski
08:30 Werblinia: + Rodzice Blandyna (10 r. śm.) i Brunon
Lewiccy
10:00 + Mąż Roman Parchem, teściowie Jan i Stefania
Parchem, szwagierka Halina i szwagier Stefan
12:00 + Teodor i Aniela Rompa
18:00 Do Matki Boskiej dziękczynna z prośbą o zdrowie
i Boże błogosławieństwa dla rodziny w 2. rocznicę
ślubu Marii i Michała

W najbliższym czasie

11 listopada
∎ Narodowe Święto Niepodległości
Święto upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów.
Msze święte o godz. 8:30 w
Werblini oraz 10.00 i 18.00 w
Starzynie.
Wywieśmy tego dnia przed domami polską flagę na znak naszego patriotyzmu.

Papieska intencja
na listopad
Intencja ewangelizacyjna: Aby
chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się
do dialogu, pokoju i wzajemnego
zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Myśl tygodnia
„Kto pozwala Bogu przemawiać,
ten nie ma żadnych pytań”
o. P. Roztworowski ∎

Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
Plasun. Uwagi i zapytania odnośnie
biuletynu oraz artykuły do publikacji
prosimy kierować na adres mailowy
redakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem.
Archiwalne numery biuletynu znajdują
się na stronie internetowej parafii.
Pozyskane ofiary przekazywane są na
fundusz ministrancki naszej parafii.

