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Z życia Kościoła

∎ Rodzina-Rodzinie – dramat
braku nadziei

C

aritas Polska opracował
raport opisujący sytuację
w Syrii. Wojna w Syrii trwa
już 7 lat i pytamy jak długo
jeszcze będzie się toczył ten
konflikt braku nadziei na
przyszłość?
„Ponad połowa mieszkańców
Syrii potrzebuje pomocy aby
przeżyć następny dzień. Codziennie próbują odzyskać namiastkę zwyczajnego życia,
które zabrała im - i wciąż zabiera - wojna. Prosimy wszystkich darczyńców, którzy zakończyli wsparcie lub zakończą w
najbliższych tygodniach o rozważenie dalszej pomocy rodzinom syryjskim i kolejną kontynuację. Prosimy o dokonanie
wyboru nowej rodziny ze
strony. Wszystkim tym, którzy
już to uczynili bardzo dziękujemy” – apeluje Dział Pomocy
Zagranicznej z Zespołu Caritas
Polska.
Wojna w Syrii trwa od 2011
r. Pomimo częściowej stabilizacji konfliktu wojennego w wielu
miastach toczą się walki pomiędzy rebeliantami a siłami rządowymi.
Całym
światem
wstrząsnęły obrazy egzekucji
na ulicach i w kościołach, dokonywanych przez ugrupowania
terrorystyczne. Odpowiedzial-

nością za brutalne ataki chemiczne przeprowadzone na
ludności cywilnej przerzucają
się wszystkie strony zaangażowane w konflikt.
Ludzie uwięzieni w oblężonych miastach, bez środków do
życia, odcięci od pomocy przeżywają dramat, na który świat
się znieczulił. Na terenach objętych działaniami zbrojnymi
mieszka 8,2 mln osób, które
żyją w bezpośrednim zagrożeniu życia. Kryzys humanitarny
obejmuje także pozostałych
mieszkańców, którzy zmagają
się z bezrobociem, przestępczością, brakiem możliwości swobodnego przemieszczania się.
Check pointy, ustawiczne kontrole, wygórowane ceny biletów utrudniają transport miejski i podróżowanie między miastami. Sankcje ekonomiczne nałożone na Syrię uniemożliwiają
normalne życie. Wciąż panują
bardzo trudne warunki bytowe
wywołane m.in. wysokimi cenami żywności, leków, mieszkań, usług medycznych i ubrań.
Prąd jest dostarczany bardzo
nieregularnie, tylko przez kilka
godzin w ciągu dnia. Osoby
starsze nie otrzymują praktycznie żadnej pomocy, pozbawione
są świadczeń emerytalnych. W
bardzo trudnej sytuacji są
osoby niepełnosprawne, które
nie mają zagwarantowanych
niezbędnych środków do życia.
Caritas Polska od początku

trwania konfliktu prowadzi
stałą misję w Syrii. Czołowym
programem, unikalnym na
skalę światową, jest program
„Rodzina Rodzinie”, dzięki któremu tysiące syryjskich rodzin
otrzymują bezpośrednią pomoc
finansową na miejscu.
Więcej informacji i raport Caritas Polska dostępny na stronie www.caritas.pl.
CARITAS POLSKA ∎

Z życia parafii

∎ Festyn charytatywny a rzecz
Patryka Radtke

dzisiaj chcielibyśmy zaJużchęcić
do udziału w festynie

dobroczynnym na rzecz Patryka, który odbędzie się w
dniu 14 lipca 2018r. (sobota)
na boisku wiejskim w Werblini. Początek godz. 15:00
Patryk Radtke, lat 15 to
mieszkaniec Werblini. Jest
wcześniakiem, który od urodzenia choruje na porażenie
mózgowe, niedokrwistość i wodogłowie pokrwotoczne. Ma
wszczepioną zastawkę Pudenza. Choruje też na padaczkę.
Wymaga ciągłej rehabilitacji i
sprzętu ortopedycznego.
Organizatorem festynu jest
nasza parafia, sołectwa Starzyna, Starzyńskiego Dworu i
Werblini, KGW Werblinia i
Szkoła Podstawowa w Wer-
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blini.
W programie przewidziano
m.in. szereg atrakcji dla dzieci i
dorosłych (dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, modelowanie balonów), stoiska gastronomiczne, licytacje, zabawa
przy orkiestrze, słodkie niespodzianki, przejażdżki konne i
motocyklowe, a także strzelanie z łuku z „Bractwem spod
Nordowej Gwiazdy” oraz występ kabaretu „PURTCE”.
Gorąco zapraszamy!
ORGANIZATORZY ∎

Z cyklu: Wspomnienia z pielgrzymowania na Jasną Górę

∎ „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym!”

Z

a niewiele ponad dwa tygodnie 25 lipca z Helu wyrusza XXXVII Kaszubska Piesza Pielgrzymka na Jasną
Górę. W czasie 19 dni pielgrzymi pokonają łącznie 638
kilometrów.
Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym!” Jak napisano na stronie internetowej
pielgrzymki w czasie pielgrzymowania „postaramy się wejść
w tajemnicę sakramentów
chrztu i bierzmowania, znaleźć
ślady działania Ducha Świętego
w Piśmie Świętym, poznać i zrozumieć Jego dary i charyzmaty,
a wreszcie dowiedzieć się kim
jest nowy człowiek i jakimi zasadami powinien się w życiu
kierować. Co nam w tym pomoże? Oczywiście codzienna
Eucharystia, podczas której będziemy rozważać Boże Słowo,
poranne szkoły modlitwy i konferencje, modlitwa w drodze i

modlitewne czuwanie podczas
apelu jasnogórskiego. Tak jak w
zeszłym roku, tak i teraz kilka
wieczornych spotkań będziemy
chcieli przeżyć na adoracji Najświętszego Sakramentu. Pewną
nowością będzie natomiast raban, który chcemy uczynić w
kilku miejscowościach, w których zamierzamy przez muzykę, śpiew i radość dać świadectwo Ewangelii. Wiadomo, że
nasze wejścia do miejscowości
zawsze staraliśmy się traktować jako coś wyjątkowego.”
Przypomnijmy, że pomysłodawcą pielgrzymki był ks. Zygmunt Trella (proboszcz parafii
w Mechowie). Po raz pierwszy
Piesza Pielgrzymka Kaszubska
wyruszyła ze Swarzewa 25
lipca 1982 r. W ten sposób Kaszubi uczcili 600-lecie obecności ikony Matki Bożej na Jasnej
Górze, które przypadało właśnie na rok 1982. Od 2000 r. - w
związku z Rokiem Jubileuszowym - postanowiono wydłużyć
nieco pielgrzymkę i od 18 lat
pielgrzymi wyruszają ku Jasnej
Górze z Helu.
W kolejnych numerach naszego biuletynu przedstawimy
świadectwa pielgrzymów z naszej parafii, którzy brali udział
w Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymce. Serdecznie zachęcamy wszystkich do dzielenia
się wspomnieniami z udziału w
pielgrzymkach na Jasną Górę.
Prosimy o kontakt w tej sprawie z redakcją bądź przesyłanie
informacji na adres e-mail:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Zapraszamy również wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w samej pielgrzymce.
Informacje na temat trasy dostępne są m.in. na stronie internetowej www.kaszubskapiel

grzymka.pl.
zisiaj publikujemy ciąg
dalszy wspomnień Pana
Bronisława Fikus z II Kaszubskiej Pielgrzymki na Jasną
Górę, które zapisał w swoim
dzienniku.
Z dziennika: «(…) W chwilę
po wyjściu ze wsi i po odśpiewaniu kilku pieśni maryjnych
odmawialiśmy modlitwy poranne. Po modlitwach śpiewaliśmy godzinki. Nawiązaniem do
godzinek była tak zwana konferencja, czyli kazanie objaśniające treść odprawionych przed
chwilą godzinek. Był cały cykl
konferencji godzinkowych, wygłaszanych w kolejnych dniach
przez ks. Stanisława Lewandowski. Oprócz tego cyklu były
kazania na różne inne tematy,
na przykład: Objawienie Najświętszej Maryi Panny w Fatimie i Lourdes i działalność
współczesnych polskich błogosławionych, rok odkupienia, zagadnienia życia małżeńskiego,
prądy filozoficzne współczesnego świata, historia obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Wszystkie te konferencje były
naprawdę bardzo dobrze - i co
ważne - bardzo ciekawie przygotowane. Nie były to takie sobie pobożne, bez składu i ładu
pogadanki, jakie dość często
słyszy się z ambon w wielu kościołach. To były konferencje,
których słuchało się z wielką
przyjemnością, one zmuszały
do myślenia, do zastanowienia
się. Niektóre, jak na przykład o
współczesnych prądach filozoficznych
były może zbyt
uczone, ale trzeba wiedzieć, że
większość pątników miała wykształcenie ponadpodstawowe,
więc te zagadnienia nie były im
całkowicie obce, przynajmniej

D
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A Jezus mówił im: «Tylko w
swojej ojczyźnie, wśród swoich
krewnych i w swoim domu
może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich.
Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
Rozważanie
liskim Jezusa wydawało
się, że wiedzą o Nim
wszystko. Był przecież synem
Maryi, bratem Jakuba, Jego
krewni mieszkali pośród nich.
Bardziej wierzyli swojemu doświadczeniu i własnym przekonaniom niż mądrości Jego
słowa i Bożej mocy, która objawiała się przez cuda. Podobnie
postępujemy, kiedy kwestionujemy Boże działanie w naszym
życiu, opierając się wyłącznie
na tym, co wydaje nam się
prawdziwe. Jeśli ktoś rezygnuje
z walki z grzesznym uzależnieniem, bo dotychczasowe zmagania nie przyniosły spodziewanego efektu, to znaczy, że
uległ pokusie niewiary w moc
łaski Bożej. Czy jest bowiem
coś, czego Bóg nie mógłby dokonać w swoim nieskończonym
miłosierdziu? Chrześcijańska
wiara polega na tym, że człowiek bardziej ufa Bogu niż sobie i swoim doświadczeniom.
Głos Michała Archanioła

jeśli chodziło o filozofię marksistowską, której podstawy
uczono już nawet w starszych
klasach szkoły podstawowej.
Nie mieli łato nasi księża.
Wygłoszenie takiej ponadgodzinnej konferencji podczas
marszu, w sutannie, przy 25 do
30-sto stopniowym upale - wymagało to nie lada wysiłku. Dotyczyło to zwłaszcza księdza
Lewandowskiego, który miał
trochę pełniejszą sylwetkę. To
też pot spływał mu po twarzy
strumieniami, a że sam trzymając w ręku mikrofon i notatki,
nie mógł manipulować chusteczką, funkcję tę spełniali litościwi idący tuż obok pątnicy.
Wspaniałym mówcą był ten
ksiądz Stanisław. Delektowałem się wprost jego płynnymi,
precyzyjnymi i jakże celnymi
zdaniami. Przyjemnie było go
słuchać.
Po skończonych konferencjach znowu zagrały i rozśpiewały się megafony. Grały tak i
śpiewały pieśni maryjne aż po
południowy Anioł Pański. Czasem po, a niekiedy przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański
następowała chwila rozluźnienia, tak zwane pół godziny dla
brata i siostry. Teraz można
było swobodnie pogawędzić o
tym i owym, ze znajomymi i nieznajomymi
współtowarzyszami. Megafony milkły. Robiło
się cicho, robiło się luźniej,
tylko szmer niemrawych rozmów i niemiarowy szurgot setek butów szedł razem z nami.
Nie trwało to jednak długo. Pół
godziny minęło i znów ocknęły
się niestrudzone megafony,
wnet zaczęły śpiewać, grać,
przemawiać i modlić się całą
wydolnością swoich metalowoelektronicznych gardeł. One

wspaniale znosiły słoneczny
upał i trudy przebytej drogi.
Gdzieś między godziną trzynastą a czternastą zarządzono
przerwę obiadową - przerwę
dłuższą, trwającą od półtorej do
dwóch godzin. W tym czasie
prawie zawsze otrzymywaliśmy posiłek obiadowy. Najczęściej bywały to zupy nalewane
do naszych pojemników z
konwi, przywiezione przez okolicznych mieszkańców, ale nie
rzadko zdarzało się, że byliśmy
zapraszani w kilka osób do domów, a tam już bywały obiady
pełne - dwu- i trzydaniowe. O
przyjęciu zapłaty w żadnym
domu nawet słyszeć nie
chciano. (…)»
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.
Chcesz podzielić się swoimi wspomnieniami? Napisz do nas!

Słowo Boże na niedzielę

∎ Zaufać Bogu

I czytanie: Ez 2, 2-5
II czytanie: 2 Kor 12, 7-10
Ewangelia: Mk 6, 1-6
Słowa Ewangelii
ezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy
zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu,
przysłuchując się, pytało ze
zdziwieniem: «Skąd to u Niego?
I co to za mądrość, która Mu jest
dana? I takie cuda dzieją się
przez Jego ręce! Czy nie jest to
cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba,
Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie
żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.

J
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O. JAROSŁAW KRAWIEC
„EWANGELIA 2018” ∎

Papieska intencja
na lipiec
Intencja ewangelizacyjna:
Aby kapłani, którzy w trudzie
i samotności żyją swoją pracą
duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez
przyjaźń z Panem i braćmi.
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Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

Myśl tygodnia

1. W sobotę 14 lipca od godz. 15.00 festyn charytatywny w Wer- „Niech twoja mowa będzie zawblini dla Patryka – zapraszamy wszystkich parafian i gości.
sze przepełniona łagodnością.”
2. Za tydzień udajemy się z pielgrzymką rowerową na uroczystoKs. Bosko ∎
ści „Małego odpustu rybackiego” do Sanktuarium Matki Bożej
w Swarzewie. Wyjazd sprzed kościoła w Starzynie o godz. 9.20, Redakcja: Damian Pulczyński,
następnie trasą przez Trzy Gracki, Starzyński Dwór i Gnież- Piotr Plasun.
dżewo do Swarzewa. Suma odpustowa przy ołtarzu polowym o Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
oraz artykuły do publikacji prosimy
godz. 10.30. Prosimy nasze służby o zabezpieczenie trasy.
kierować na adres mailowy redakcji:
3. Dzisiaj spotkanie różańcowe w Kłaninie, Starzynie i w Werblini. biuletyn@parafiastarzyno.pl.
4. W piątek kolejne czuwanie fatimskie, ofiarowane w intencji Każdy numer biuletynu zamykany jest
mieszkańców Połchówka. O godz. 17.30 różaniec fatimski, na- w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na
stępnie msza święta i procesja wokół kościoła ze świecami.
5. W niedzielę 26 sierpnia o godz. 13.00 w naszej parafii, w uro- stronie internetowej parafii. Pozyczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, będzie miała miejsce skane ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.
msza święta pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Metropolity
Sławoja Leszka Głódzia, która będzie transmitowana przez TV Polonia.
6. U ministrantów do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała Archanioła”.
7. Zapowiedzi przedślubne: II-ga: Szymon Piotr Liss z par. Starzyno i Agnieszka Maria Grzywacz z par.
Leśniewo; II-ga: Mateusz Karol Bank i Anna Barbara Stankowska z par. Starzyno.
8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach
przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom ul. Słonecznej i Spokojnej ze Starzyna, a o sprzątanie w sobotę po porannej mszy świętej prosimy mieszkańców ul. Ogrodowej i Puckiej.
18:00 + Maksymilian Prądzyński, z rodziny Prądzyńskich i Sowińskich
Poniedziałek, 9 lipca 2018 r.
Piątek, 13 lipca 2018 r. – Wspomnienie św.
07:00 + Brunon i Andrzej Karsznia
pustelników Andrzeja i Benedykta
18:00 + Rodzice Muza i Dettlaff
07:00 + Matka Ann (r. śm.) o Bronisław Koss
Wtorek, 10 lipca 2018 r.
18:00 + Zbigniew Piontke (dn. ur.), Paulina i Ksa07:00 + Z rodziny Mroch, Lewickich i Kunc
wery Radtke
18:00 + Kornela Koss (5 r. śm.)
Sobota, 14 lipca 2018 r. – Wspomnienie
Środa, 11 lipca 2018 r. – Święto św. Benedykta
św. Kamila de Lellis
07:00 W intencji parafian
07:00 + Rodzice Otylia i Juliusz Samel, brat Ro17:00 Nowenna Werblinia: Do Matki Bożej z
man
prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla 18:00 + Agnieszka, Jan, Jerzy i Józef Szomburg, Resyna; + Rodzice Michał i Brygida Zielke, Gegina i Stefan Szmidt
rard Kirszling, Jakub Białk
Niedziela, 15 lipca 2018 r.
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Bożej dzięk– XV Niedziela zwykła
czynna z prośbą o zdrowie i dalsze łaski w 07:00 + Rodzice Fleming, Kulka, szwagierka Marodzinie; + Józef, Agnieszka, Jan i Jerzy
ria
Szomburg; + Matka Hildegarda Fleming; + 08:30 Werblinia: + Mąż Jan Rompca, brat Jan
Rodzice Stanisław i Antonina Dudek, te- 10:00 + Bronisław Tarnowski (6 r. śm.)
ściowie Hildegarda i Wacław Benke, siostra 12:00 + Rodzice Marianna i Augustyn Szwoch, roTeresa Szweda; + Rodzice z obojga stron,
dzeństwo, szwagrowie, bratanica i siożona Zofia Labun; + Jan Szornak; + Feliksa
strzeniec
Urbanowska (m-c po śmierci)
18:00 + Rodzice Urszula i Jerzy, brat Marcin
Czwartek, 12 lipca 2018 r. – Wspomnienie
Kromliccy
św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
20:30 Starzyński Dwór: + Jan Grabowski, Helena i
07:00 + W intencji parafian
Michał Kirkowscy

∎ Intencje mszalne

