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∎ Nowy numer biuletynu
Po wakacjach wznawiamy publikację

W

akacje już niestety za
nami. Wraz z nowym
miesiącem zachęcamy wszystkich parafian do cotygodniowej lektury nowego parafialnego biuletynu.
Pierwszy numer biuletynu
ukazał się w naszej parafii jesienią ubiegłego roku. Jego inicjatorem był wikariusz ks. Adam Milewski. To świetny projekt, który
realizuje wiele polskich parafii.
Cieszymy się, że i nasza parafia
może pochwalić się swoją publikacją.
W sierpniu, z inicjatywy księdza proboszcza Jana Plottke i z
racji wielkiego zainteresowania
wśród parafian kontynuowaniem publikacji biuletynu, powołany został nowy, pełny zapału
do pracy, zespół redakcyjny.
Na generalnym spotkaniu zdecydowaliśmy się podjąć pierwszą, jakże ważną decyzję o nadaniu parafialnemu tygodnikowi

godnego tytułu. Zależało nam na
tym, by nawiązywał on bezpośrednio do naszej wspólnoty.
Dlatego też zdecydowaliśmy się
dać mu tytuł „Głos Michała Archanioła”, nawiązując tym samym do patrona starzyńskiej parafii, Św. Michała Archanioła.
Biuletyn będzie ukazywał się
co tydzień i będzie go można nabyć po każdej niedzielnej mszy
świętej. Ponadto, każdy numer
zarchiwizowany zostanie na
stronie internetowej naszej parafii, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.
Zmieniliśmy układ graficzny,
który mamy nadzieję, będzie ułatwiał lekturę. Na łamach biuletynu będziemy zamieszczać niedzielne ogłoszenia parafialne, intencje mszy świętych, a także artykuły z życia parafii, Kościoła w
Polsce i na świecie.
Początkowo biuletyn będzie
liczył kilka stron, jednak liczymy

na to, że z czasem zostanie wzbogacony o kolejne artykuły i felietony, a tym samym jego objętość
będzie rosła.
W tym miejscu chcielibyśmy
serdecznie zaprosić zainteresowane osoby, które zechciałby
wstąpić do zespołu redakcyjnego i swym udziałem przyczynić się do rozwoju tego biuletynu, by skontaktowały się z
nami mailowo pod adresem
biuletyn@parafiastarzyno.pl lub
osobiście przekazały taką chęć
na plebanii. Zależy nam na stworzeniu małej wspólnoty pełnych
optymizmu i serdeczności osób,
gotowych do niesienia Dobrej
Nowiny, a tym samym gotowych
na nawiązanie nowych przyjaźni
przy wspólnym dziele jakim będzie ta, mamy nadzieję, przez
długie, długie lata, choć mała, ale
nasza własna prasa parafialna.
Szczęść Boże!
Redakcja ∎

Z życia parafii

∎ Odpust NMP Królowej Polskiego Morza
w Swarzewie

T

rwa obecnie coroczny odpust ku czci Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polskiego Morza w Swarzewie.
Wczoraj pielgrzymi z naszej
parafii o godz. 9.00 wyruszyli na
uroczystości do Swarzewa. Co
roku wyruszamy całymi rodzi-

nami, by móc dziękować Matce
Boskiej za Jej wstawiennictwo u
Pana i prosić o potrzebne łaski
na kolejny rok.
Z naszej parafii rok rocznie
wyrusza najliczniejsza grupa
pątników, nie tylko parafian, ale
również i gości m.in. z Wejhe-

rowa.
Uroczystości odpustowe rozpoczęły się wczoraj i potrwają do
przyszłej niedzieli. Dzisiaj o
godz. 10.00 odprawiona zostanie
Uroczysta Msza Odpustowa pod
przewodnictwem Metropolity
Ks.
Arcybiskupa
Sławoja
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Leszka Głódzia, po której nastąpi
pożegnanie grup pielgrzymkowych, które powrócą do swoich
parafii. Nasi pielgrzymi powrócą
do Starzyna ok. godz. 15.00.
W ciągu tygodnia msze święte
w Swarzewie o godz. 10.00 i
18.00. Poniedziałek to dzień
modlitwy rolników. Msze święte
w tym dniu z poświęceniem
ziarna siewnego. Wtorek – dzień

modlitwy chorych. Msze święte
w tym dniu z udzieleniem sakramentu chorych. Środa – dzień
modlitwy rodziców. Msze święte
w intencji rodzin powiązane z
Nowenną do Matki Bożej.
Czwartek z kolei to dzień modlitwy kierowców. Po mszach świętych nastąpi poświęcenie pojazdów. Piątek to dzień modlitwy
młodzieży. O godz. 10.00 msza

święta za zamarłych, a o godzinie
18.00 msza dla młodzieży.
Sobota zaś, będzie dniem modlitwy dzieci, a w niedzielę zakończenie maryjnego odpustu. Suma
zostanie odprawiona o godz.
11.00.
Zdjęcia z pielgrzymki niebawem ukażą się na naszej parafialnej stronie internetowej.
DP ∎

∎ Jubileusz Zespołu Szkół w Starzynie
Potrójne święto starzyńskiej placówki

P

iątek, 2 września br.
w Zespole Szkół w
Starzynie był dniem potrójnego świętowania.
Tego dnia szkoła obchodziła: 80-lecie otwarcia
budynku Szkoły Podstawowej (01.09.1936 r.),
20-lecie otwarcia nowego budynku Szkoły

Podstawowej
(01.09.1996 r.) oraz 10lecie nadania imienia
Gimnazjum
(01.09.2006 r.).
Z okazji jubileuszu o
godz. 10.00 została odprawiona msza święta
na szkolnej sali gimnastycznej. Na ten dzień

uczniowie przygotowali
specjalny program artystyczny pt.: „Pozostał
wspomnień czar…”, odsłonięto też w holu
szkoły specjalną tablicę
upamiętniającą jubileusz.
Warto przypomnieć,
że o historii szkoły

można przeczytać m.in.
w wydanej w 2010 roku
bogatej w treści i zdjęcia
książce pt.: „Zarys dziejów Szkolnictwa Podstawowego w Starzynie”
napisanej pod redakcją
dra Wojciecha Drzeżdżona.
DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę

∎ Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa
Ewangelia: Łk 14, 25-33; I czytanie: Mdr 9, 13-18b; II czytanie: Flm 9b-10. 12-17
Ewangelia
ielkie tłumy szły z
Jezusem.
On
zwrócił się i rzekł do
nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w
nienawiści swego ojca i
matki, żony i dzieci,
braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może
być moim uczniem.
Kto nie nosi swego
krzyża, a idzie za Mną,
ten nie może być moim
uczniem.
Bo któż z was, chcąc
zbudować wieżę, nie
usiądzie wpierw, a nie
oblicza wydatków, czy
ma na wykończenie?
Inaczej, gdyby założył

W
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fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: „Ten
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim
królem, nie usiądzie
wpierw i nie rozważy,
czy w dziesięć tysięcy
ludzi może stawić czoło
temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga
przeciw niemu? Jeśli
nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest
jeszcze daleko, i prosi o
warunki pokoju.

Tak więc nikt z was,
kto nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być
moim uczniem».
Rozważanie
Czy można wymagać
aż tak wiele? Czy jedynie człowiek wyrwany z
najbardziej podstawowych naturalnych relacji, odwrócony plecami
do siebie samego i przybity do krzyża może być
prawdziwym uczniem
Chrystusa? Czy taki wybór zawsze jest konieczny? Czy miłość
musi być przeciw miłości?
Dla tych, co patrzą z

boku, a nie widzą serca
człowieka, rzeczywiście
tak to wygląda. Częściej
niż myślimy, młody
człowiek wybierający
życie zakonne słyszy, że
zostawia rodziców na
samotną starość. Matka
misjonarza, który został
w Afryce pośrodku wojennej zawieruchy, tęskni tak, że gdyby nie
morze, to pobiegłaby
tam pieszo. Małżonek,
który mocno angażuje
się w życie religijnej
wspólnoty, w domu słyszy, że nie kocha, że zaniedbuje, że zostawia.
Warto słuchać dzisiejszych słów Zbawi
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ciela, mając w sercu
jako tło i komentarz dla
nich piękny fragment
Pieśni nad pieśniami:
„bo jak śmierć potężna
jest miłość, a zazdrość
jej nieprzejednana jak
Szeol, żar jej to żar
ognia, uderzenie boskiego gromu. Wody
wielkie nie zdołają uga-

„

sić miłości, nie zatopią
jej rzeki, Jeśliby ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu, z
pewnością nim pogardzą" (Pnp 8,6-7). Bóg
wyznał nam swą miłość
w skrajnym ogołoceniu
i bezbronności krzyża.
Taką miłość może przyjąć i zrozumieć jedynie

ten, kto wychodzi jej naprzeciw w podobny
sposób.
Znamienne jest to, że
przeciwieństwem profilu ucznia jest człowiek,
który często stawiany
jest dzisiaj za ideał.
Ktoś, kto ma dobrze poukładane relacje z bliskimi, realizuje i kocha

siebie oraz jest oddzielony od tego wszystkiego, co zwykliśmy nazywać krzyżem. Jeśli
usiłujemy za wszelką
cenę wędrować taką
ścieżką z nadzieją pozostania uczniem Chrystusa, to według Ewangelii jesteśmy szaleńcami. Oremus Nr 9 (240) 2016 ∎

Myśl tygodnia

Wiara jest to pewność bez dowodu

Henri Frédéric Amiel ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na rzecz budowy kościoła w Ostrowie w kwocie 878,80 zł.
2. Dzisiaj spotkania różańcowe w Połchówku i w
Starzyńskim Dworze, za tydzień w Kłaninie,
Starzynie i w Werblini.
3. Dzisiaj około godz. 15.00 powróci piesza pielgrzymka z Sanktuarium w Swarzewie.
4. W sobotę 10 września będziemy gościć dzieci
wraz z opiekunami z parafii Czeczewo – kto zechciałby upiec ciasto na ten dzień bądź ofiarować napoje prosimy o kontakt w biurze parafialnym.
5. Dzisiaj w czasie mszy świętych o godz. 11.00 i
12.00 poświęcenie tornistrów i przyborów
szkolnych.
6. W sobotę po mszy świętej porannej ks. Jan odwiedzi chorych z sakramentami świętymi.
7. Do nabycia jest nowy Gość Niedzielny. W biurze parafialnym można nabyć kalendarz rolników w cenie 30 zł oraz ćwiczenia do katechezy
dla klas 0 – 3 ze Starzyna w cenie 12 zł, a u ministrantów otrzymać można biuletyn parafialny pod nazwą „Głos Michała Archanioła”.
8. 1 października odbędzie się pielgrzymka ministrantów i lektorów do Gdańska Oliwy – zapisy
u Wojciecha Zielke i Błażeja Białk.
9. W sobotę 15 października organizowana jest
pielgrzymka autokarowa do Lichenia – koszt
120 zł - zapisy w biurze parafialnym.
10. Odpust parafialny ku czci św. Michała Archanioła będzie miał miejsce w niedzielę 25 wrze-

śnia pod przewodnictwem ks. infułata Stanisława Zięby wraz z Dyrektorem Wydziału Katechetycznego ks. kanonikiem Tyberiuszem
Kroplewskim. O godz. 14.00 w szkole w Werblini ciąg dalszy odpustowego świętowania, organizowany przez KGW Werblinia i Wydział
Kultury i Turystyki Gminy Puck. Na przyszłoroczny odpust przygotowywany jest we współpracy z gminą Puck album łączący dzieje parafii
starzyńskiej i mechowskiej.
11. Jak co roku jesienią pragniemy zrealizować
jedną z ważniejszych inwestycji – pragniemy
przygotować własne nagłośnienie na uroczystości zewnętrzne jak pielgrzymki, Wszystkich
Świętych, Boże Ciało i Drogę Krzyżową ulicami
Starzyna, która po raz pierwszy przejdzie w
Wielkim Poście przyszłego roku. Serdecznie
prosimy o ofiary od poszczególnych rodzin na
ten cel – Bóg zapłać.
12. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy
za sprzątanie kościoła młodzieży bierzmowanej, a na sobotę o sprzątanie kościoła prosimy
młodzież bierzmowaną.

∎ Intencje mszalne
Poniedziałek, 5 września 2016 r.
07:00 + Żona i matka Stefania Muza
17:30 + Syn Błażej Lantowski
18:00 Do Matki Boskiej dziękczynna z prośbą o
Boże błogosławieństwo dla rodziny w 20-tą
rocznicę ślubu p. Eweliny i Sylwestra Jeka
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Wtorek, 6 września 2016 r.
07:00 + Krzysztof Ellwardt – od OSP Starzyno
16:30 + Rodzice Eryka i Leon Kwidzińscy, brat Antoni
17:30 + Brunon i Andrzej Karsznia
18:00 + Rodzice Agnieszka i Bernard Kromliccy, szwagier Alfons,
Rafał Szymerowski
Środa, 7 września 2016 r.
07:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące
16:30 + Maria i Adam Mielewczyk (dn. ur)
17:30 + Matka Magdalena Marciniak (r. śm.)
18:00 + Leon Pranga z rodziny Pranga i Bradtke
Czwartek, 8 września 2016 r. – Narodzenie NMP
07:00 + Bronisław Obercich, rodzice Franciszka i Józef Derc, siostra
Zofia, brat Leopold, Jan, Halina Derc
16:30 + Mąż Jan Rompca, rodzice Jeka i Rompca.
17:00 + Krzysztof Ellwardt (m-c po śmierci od uczestników pogrzebu)
17:30 + Matka Teresa
18:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej dla wnuka
Patryka w 18-te urodziny
Piątek, 9 września 2016 r.
07:00 + Elżbieta i Jan Muza
16:30 + Ks. biskup Andrzej Śliwiński
17:30 + Matka Cecylia Muza (r. śm.)
18:00 + Matka Dorota Tuszer (dn. ur.)
Sobota, 10 września 2016 r.
07:00 + W intencji parafian i pielgrzymów
14:00 Msza ślubna – Janusz Szymański i Justyna Zielka
15:00 Msza ślubna – Łukasz Jakubczyk i Martyna Chabowska
16:00 Msza ślubna – Rafał Abraham i Marzena Kaczmarczyk
17:00 Do MB dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla syna Czesława w 18-te urodziny (Werblinia)
18:00 + Babcia Cecylia Samel (dn. ur.), dziadkowie Kromliccy
18:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny
w 15-tą rocznicę ślubu p. Katarzyna i Patryk Szomburg
Niedziela, 11 września 2016 r. – XXIV Niedziela Zwykła
07:00 + Gertruda, Leon i Bernard Lila
Do MB dziękczynna z prośbą o Boże bł. i potrzebne łaski dla
rodziny
08:30 + Ojciec Stefan (dn. ur.) i matka Zofia Steinke
+ Anna i Józef Stromscy, Maria i Walerian Dampc
10:00 Do Matki Boskiej z podziękowaniem i prośbą o dalsze łaski i
zdrowie dla rodziny p. Nowak
+ Tekla i Wiktor Rutha, Jan Tkaczyk, siostra Hildegarda
11:00 + Córka Elżbieta (r. śm.)
12:00 + Joachim i Franciszek Płomień, Manfred Krampichowski
+ Brygida, Tadeusz, Mirosława i Apolonia Lewiccy
18:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące
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Z ksiąg parafialnych
Chrzty
W minionym tygodniu chrzest w
naszej parafii przyjął:
 Antoni Murzynkowski
W najbliższym czasie

25 września
∎ Odpust parafialny ku czci
patrona, Św. Michała Archanioła
Msza święta odpustowa o godzinie 12.00 pod przewodnictwem
ks. infułata Stanisława Zięby
wraz z Dyrektorem Wydziału Katechetycznego ks. kanonikiem
Tyberiuszem Kroplewskim.
Papieskie intencje modlitwy
różańcowej na wrzesień
Ogólna: Aby każdy wnosił wkład
we wspólne dobro i w budowę
społeczeństwa, które stawia w
centrum osobę ludzką.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte,
stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.
Dzisiaj spotkania różańcowe
w Połchówku i w Starzyńskim
Dworze.

Trwa nabór.
Szczegółowe informacje na stronie www.szkolabiblijna.gda.pl
Redakcja:
Damian Pulczyński, Piotr Plasun
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz artykuły do publikacji prosimy kierować na adres
mailowy redakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.

