Nakład 200 szt.

Tygodniowy biuletyn parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Starzynie
Nr 28/2018 (98)
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Świętego Michała Archanioła
ul. Długa 17, 84-107 Starzyno

15 lipca 2018 r., XV Niedziela Zwykła, Rok B, II

Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia, Radoszewo,
Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice
www.parafiastarzyno.pl
Polub nas na Facebooku

Z życia Kościoła

∎ Sługa Boży,
człowiek rodem
z Werblini

P

ragnę przybliżyć wszystkim bardziej lub mniej
znaną postać Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika, ze względu na to, że ten
sufragan chełmiński wbrew
pozorom jest osobą bardzo
blisko związaną z naszą parafią, a szczególnie z Werblinią.
Biskup Konstantyn urodził
się 7 listopada 1870 r. we
wszystkim dobrze znanej miejscowości Gnieżdżewo jako drugie dziecko Michała i Anny (z
domu Derc). Dziadek sufragana
pochodził z Werblini. Jako
młody chłopiec od dziecka wykazywał szczególne zainteresowanie sprawami wiary religii i
Kościoła. Mieszkańcy Gnieżdżewa i okolic często wspominali, że był niezwykle inteligentny, zadawał trudne pytania
i był ciekawy świata. Mały Kostek dorastał wychowując się
na pobożności kaszubskiej
swoich rodziców a przede
wszystkim swojej babci, która
wpajała w niego wiarę i podstawowe wartości takie jak szacunek do rodziców i rodziny, miłość do bliźniego, wychowanie
w duchu patriotycznym, ale najbardziej wpajała w niego umiłowanie modlitwy. Ks. Dr Leszek Jażdżewski w swojej

książce „Ksiądz Biskup Konstantyn Dominik. Życie i pamięć
o nim na Kaszubach i Pomorzu”
pisze, że moment śmierci babci
był dla przyszłego biskupa bardzo ciężki.
Dzięki bardzo dobrym wynikom w nauce Kostek dostał się
do Collegium Marianum – progimnazjum biskupim w Pelplinie. Jego naukę poprzez cały
okres kształcenia sponsorował
ks. Jakub Derc wujek młodego
chłopca, który zauważył jego
wybitną zdolność do uczenia
się oraz nietuzinkowy rozum.
Naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Chełmnie. Następnie
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,
gdzie również odznaczył się
ogromną mądrością oraz wiedzą.
Po ukończeniu seminarium
w bardzo krótkim czasie zostaje Ojcem Duchownym, a następnie Prorektorem i Rektorem w WSD w Pelplinie. Wielu
kleryków chwaliło jego pracę
oraz oddanie sprawom Świętego Rzymskiego Kościoła Katolickiego. Był bardzo oddany
swoim podopiecznym. Troszczył się o to, aby nie zostało
zmarnowane żadne powołanie.
Ks. rektor Konstantyn starał się
być najlepszym ogrodnikiem by
z ogrodu jakim jest seminarium
wychodziły piękne kwiaty miłe
Bogu i Najświętszej Maryi Pan-

nie.
Kościół dostrzegł jego zdolności oraz pobożność i już 20
stycznia 1928 r. papież Pius XI
mianował kanonika Konstantyna Dominika biskupem tytularnym i sufraganem diecezji
chełmińskiej. Był pierwszym
biskupem - Kaszubem.
Wszyscy wierni wspominali
go jako biskupa, który pamiętał
o tych najmniejszych niczym
Chrystus. Pewien starszy człowiek podzielił się kiedyś ze mną
świadectwem dobroczynności
bp. Konstantyna. Pewnego roku
podczas odpustu w Swarzewie
po zakończonej mszy świętej
ten przyszły Sługa Boży. Wziął
pieniądze z całej tacy wyszedł
przed kościół i rozdał tym, którzy tam żebrali i powiedział
„Dzisiaj w niebie jest wielkie
święto, bo dziś jest wspomnienie Narodzenia tej, która porodziła Chrystusa - początek Kościoła, więc i wy dzisiaj bawcie
się i radujcie z całym niebem.”
Nie było by świętych bez najważniejszego punktu w ich życiu, czyli śmierci. Został internowany przez Niemców 31
stycznia 1940 r. i z powodu
ciężkiej umieszczony został w
szpitalu, a następnie w klasztorze Sióstr Elżbietanek w Gdańsku, gdzie nawrócił się jeden z
gestapowców, który zeznał, że
ciało biskupa jaśniało blaskiem.
Ten człowiek powtórzył te zeznania tuż po wojnie. Mimo to
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jego kontakty ze światem zewnętrznym były kontrolowane
przez gestapo, które starało się
zmusić księdza biskupa do
przyjęcia niemieckiej trzeciej
grupy narodowościowej. Ks. bp
Dominik miał zakaz opuszczania miasta i często przez wiele
godzin przesłuchiwano go. Dnia
4 marca 1942 roku ks. bp Dominik ciężko zachorował i trafił do
szpitala Najświętszej Maryi
Panny, gdzie zmarł po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym. Zgodnie z wyrażoną w testamencie wolą pochowany został na cmentarzu św. Ignacego
na Starych Szkotach. Po wojnie,
4 marca 1949, szczątki biskupa
zostały ekshumowane i przewiezione do Pelplina, gdzie złożono je (7 marca 1949 r.) obok
kwatery
pomordowanych
księży z ówczesnej diecezji
chełmińskiej.
W 1965 roku podczas Soboru
Watykańskiego II biskup ordynariusz diecezji Chełmińskiej
bp. Bernard Czapliński rozpoczął proces beatyfikacyjny,
który trwa po dziś dzień.
Módlmy się o rychłą beatyfikacje tego zasłużonego syna
Ziemi Kaszubskiej.
Módlmy się, abyśmy mogli
mieć swojego orędownika Kaszuba, który na pewno nie zapomni o swoich.

Pieszej Pielgrzymce, która
wyruszy z Helu 25 lipca. Dziś
chcielibyśmy przybliżyć historię pieszego pielgrzymowania do Jasnogórskiej Pani.
Na Jasną Górę obecnie wiedzie ponad 55 szlaków pielgrzymkowych (tych, które liczą
minimum 100 kilometrów). W
sumie liczą one ponad 15 tys.
kilometrów. Najdłuższą trasę
pokonują pielgrzymi z Kaszub –
638 km, Pomorza zachodniego
(Szczecin) – 608 km i z Warmii
– ok. 500-600 kilometrów.
Historia pielgrzymowania na
Jasną Górę sięga ok. XV w. Przypomnijmy, że 09.08.1382 r. na
wzgórza częstochowskie zostali
sprowadzeni Paulini. W 1425 r.
arcybiskup gnieźnieński, prymas Wojciech Jastrzębiec,
udzielił przywileju, zgodnie z
którym pielgrzymi nawiedzający Jasną Górę w pokucie i z
wyznaniem win mogli skorzystać z łaski odpustów. Pierwsze
wzmianki dotyczące dużych
zorganizowanych grup pielgrzymkowych pochodzą już z
XV w. Wg źródeł historycznych
pierwsze piesze grupy wiernych dotarły do sanktuarium w
1434 r. kiedy to po odrestaurowaniu Obrazu Matki Bożej
zniszczonego po rabunkowym
napadzie, w uroczystej procesji
przeniesiono ikonę z Krakowa
WOJCIECH ZIELKE ∎ do Częstochowy.
Najstarsza pielgrzymka na
Z cyklu: Wspomnienia z pielJasną Górę - udokumentowana
grzymowania na Jasną Górę
w kronikach – wyruszyła we
wrześniu 1626 roku z Gliwic.
Była wyrazem wdzięczności za
uratowanie miasta przed wojskami duńskimi podczas wojny
trzydziestoletniej. W pielubiegłotygodniowym grzymce wzięło udział 80
biuletynie
pisaliśmy mieszczan.
m.in. o XXXVII Kaszubskiej
Drugą była piesza piel-

∎ Na pielgrzymkowym szlaku
ku Jasnej Górze

W

grzymka z Kalisza. Pierwszy raz
pątnicy wyruszyli na szlak w
1637 r. Co ciekawe, jest to jedyna piesza pielgrzymka w Polsce, podczas której pielgrzymi
drogę w obie strony pokonują
pieszo. Trwa od 10 do 19 sierpnia. Pielgrzymi mają do pokonania trasę liczącą łącznie ponad 300 km. Trzecią „najstarszą” pielgrzymką jest ta, która
wyrusza z Łowicza (od 1656 r.).
Inną pielgrzymką, której historia sięga 1711 r. jest Warszawska Piesza Pielgrzymka (grup
pielgrzymkowych jest kilka, zaś
trasa ma długość ok. 240 – 260
km).
Warto pamiętać, że na Jasną
Górę pielgrzymowano nie tylko
w czasach pokoju, ale również i
wojny. Po II wojnie światowej
liczba pielgrzymów – z uwagi
na uwarunkowania polityczne i
społeczne - zmniejszyła się. Do
połowy lat 70. piesze pielgrzymowanie ograniczało się jedynie do grup wyruszających z
Warszawy i Łodzi. Powodem
powyższego były szykany i
zniewagi, jakich doznawali pielgrzymi ze strony władz. Dopiero koniec lat 70-tych i lata
80-te przyniosły gwałtowny
wzrost zainteresowania ruchem pielgrzymkowym. Wówczas zaistniała konieczność
tworzenia pielgrzymek regionalnych, zupełnie nowych lub
wyodrębnionych z już istniejących (np. z Pielgrzymki Warszawskiej, Kaszubskiej), by ich
uczestnikom zagwarantować
odpowiednią opiekę duchową i
organizacyjną. Warto wspomnieć, iż Kaszubska Piesza Pielgrzymka po raz pierwszy wyruszyła ze Swarzewa latem 1982
r. Wzrost liczby pielgrzymów
na przełomie lat 70-tych i 80-
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ski: ani chleba, ani torby, ani
pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie
obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu
was nie przyjmą i nie będą was
słuchać, wychodząc stamtąd,
strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do
nawracania się. Wyrzucali też
wiele złych duchów, a wielu
chorych namaszczali olejem i
uzdrawiali.
Rozważanie
zujemy się posłani przez
Chrystusa, by po śladach
Dwunastu iść z Dobrą Nowiną
w świat. Jednak wielu z nas jest
przekonanych o swojej niekompetencji do takiej misji: "To nie
na moje siły, nie dam rady, nie
potrafię, boję się". To normalne
odczucia, wszak nikt nie jest gotowy sam z siebie do tego zadania. Nawet apostołom wiele
brakowało, a jednak zostali posłani i "codziennie nauczali w
świątyni i po domach, głosząc
Ewangelię o Chrystusie Jezusie"
(Dz 5,42). Działo się tak i dzieje
nadal, gdyż to sam Chrystus wyposaża uczniów na drogę w
swoją moc i mądrość. A zatem
skuteczność misji nie zależy
tylko od zdolności i zaangażowania posłanych, ale przede
wszystkim od łaski Ducha Świętego, który działa w ludzkich
sercach.
Głos Michała Archanioła

tych związany jest również z
wyborem kard. Karola Wojtyły
na papieża.
Poniżej kilka najważniejszych informacji na temat pielgrzymek..., czyli Jasna Góra w
liczbach. Matkę Boską Jasnogórską pielgrzymi odwiedzają
cały rok, jednak najwięcej pątników gromadzi obchodzona
15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia NMP i 26 sierpnia,
święto Matki Bożej Częstochowskiej.
W 2017 r. łącznie w 216 ogólnopolskich
pielgrzymkach
wzięło udział 811 310 osób.
Wśród najliczniejszych grup
były pielgrzymki: Rodziny „Radia Maryja”, Odnowy w Duchu
Świętym, Rolników, Anonimowych Alkoholików, Ludzi Pracy,
Motocyklistów, Kół Żywego Różańca, Szkół im. Jana Pawła II,
leśników, nauczycieli, Amazonek, kolejarzy, energetyków.
Wielu pielgrzymów przybywa na Jasną Górę różnymi
środkami lokomocji i tak np.:
pielgrzymek rowerowych –
były 144 grupy (łącznie 8.100
osób), pielgrzymek biegowych
– 16 grup (łącznie 363 osoby),
jedna pielgrzymka konna (38
ułanów) oraz dwie pielgrzymki
na rolkach (206 osób). Oczywiście pielgrzymi przybywają
również autokarami, samochodami, czy innymi środkami lokomocji. Jednak to właśnie piesi
pielgrzymi stanowią fenomen
polskiego pielgrzymowania.
Łącznie na Jasną Górę przyszły 263 piesze pielgrzymki

(również spoza granic Polski),
w których uczestniczyło 123
000 osób. Sanktuarium odwiedzili pielgrzymi i turyści z 76
krajów świata.
Najdłuższą trasę w 2017 r.
przeszły:
31. Pielgrzymka Kaszubska,
wyruszająca z Helu - 638 km w
19 dni;
28. Pielgrzymka Szczecińsko-Kamieńska: grupy z Łukęcina - 621 km w 20 dni i ze Świnoujścia - 615 km w 19 dni;
30. Pielgrzymka Koszalińsko-Kołobrzeska: grupa z Ustki
- 630 km w 19 dni;
20. Pielgrzymka Ełcka: grupy
z Augustowa, Suwałk, Gołdapi i
Dubeninek - 560 km w 17 dni;
31. Pielgrzymka Gdyńska –
552 km w 18 dni.
GL ∎
W kolejnych numerach biuletynu
opublikujemy ciąg dalszy wspomnień z II Kaszubskiej Pielgrzymki
na Jasną Górę, które zapisał w
swoim dzienniku Bronisław Fikus.
Chcesz podzielić się swoimi wspomnieniami? Napisz do nas!

Słowo Boże na niedzielę

∎ Posłani z mocą
Chrystusa

I czytanie: Am 7, 12-15
II czytanie: Ef 1, 3-14
Ewangelia: Mk 6, 7-13
Słowa Ewangelii
ezus Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też
władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z
sobą nie brali na drogę prócz la-
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O. JAROSŁAW KRAWIEC
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

stępnie zabawa dla wszystkich mieszkańców,
parafian i gości na placu wiejskim.
1. W sobotę o godz. 14.00 w Starzyńskim Dworze 2. Dzisiaj udajemy się z pielgrzymką rowerową na
suma odpustowa ku czci św. Benedykta, a nauroczystości „Małego odpustu rybackiego” do
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Sanktuarium Matki Bożej w Swarzewie.
Serdeczne Bóg zapałać wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg festynu charytatywnego dla Patryka,
który odbył się w dniu wczorajszym.
W niedzielę 26 sierpnia o godz. 13.00 w naszej parafii, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej będzie miała miejsce
msza święta pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Metropolity Sławoja Leszka Głódzia, która będzie transmitowana przez
TV Polonia.
U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała Archanioła”.
Zapowiedzi przedślubne: I-sza: Rafał Robert Ostrowski z par.
Św. Bernarda Sopot i Martyna Anna Buja z par. Starzyno; I-sza:
Rafał Andrzej Zielke z par. Starzyno i Michalina Marta Kortas z
par. Mechowo; I-sza: Artur Paweł Priebe z par. Łebcz i Anna Domachowska z par. Starzyno; III-cia: Szymon Piotr Liss z par. Starzyno i Agnieszka Maria Grzywacz z par. Leśniewo; III-cia: Mateusz Karol Bank i Anna Barbara Stankowska z par. Starzyno.
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.
Ogrodowej i Puckiej ze Starzyna, a o sprzątanie w sobotę po porannej mszy świętej prosimy mieszkańców Parszkowa. Bóg zapłać za ofiary w dzisiejszą, trzecią niedzielę miesiąca na rzecz
prac inwestycyjnych i remontowych.

∎ Intencje mszalne
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r. – Wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
07:00 W intencji parafian
18:00 + Maria i Leonard Helandt, bracia Czesław,
Zygmunt i Alojzy
Wtorek, 17 lipca 2018 r.
07:00 + Ojciec Franciszek, dziadkowie Ksawery i
Marta Darga
18:00 + Żona i matka Zdzisława Felkner (dn. ur.)
Środa, 18 lipca 2018 r. – Wspomnienie
bł. Szymona z Lipnicy
07:00 + Ojciec Augustyn Oberzig (r. śm.)
17:00 Nowenna Werblinia: + Teściowie Waleska
(r. śm.) i Klemens Labudda, z rodziny Labudda; + Juliusz, Teresa i Elżbieta Domink;
+ Ojciec Jan, bracia Grzegorz i Czesław; +
Rodzice Magdalena i Engelbert Piontke,
brat Zbigniew; + Jan Jeka – od pracowników zakładu Jantar
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Bożej dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i zdrowie w
rodzinie; Do Matki Bożej z prośbą o zdrowie dla rodziny Bradtke, Korthas i Maciejewskich; Do Matki Bożej z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla syna; Dziękczynno-błagalna o zdrowie i opiekę Matki

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.

Myśl tygodnia
„Chwalić tego, kogo się poprawia, to dodawać odwagi słabym”
Ks. Bosko ∎

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.

Bożej dla Lidii, Krzysztofa i Macieja; + Teresa Grądzka (m-c po śmierci); + Ks. Bogdan Pulczyński (m-c po śmierci); + Rodzice
Michał i Anastazja Bullmann; + Mąż Robert
Pipka (r. śm.), rodzice z obojga stron, Bernadeta Roeske
Czwartek, 19 lipca 2018 r.
07:00 + Elżbieta Muttke (dn. ur.)
18:00 + Rodzice Anna i Augustyn Bullmann, bracia, Bronisława Syldatk
Piątek, 20 lipca 2018 r. – Wspomnienie
bł. Czesława
07:00 W intencji parafian
18:00 + Jan (r. śm.) i Brygida Fleming
Sobota, 21 lipca 2018 r.
07:00 W intencji parafian;
14:00 St. Dwór: Suma odpustowa ku czci Św. Benedykta
18:00 + Edmund Falkowski (r. śm.)
Niedziela, 22 lipca 2018 r. – XVI N. Zwykła
07:00 + Ciocia Prekseda (dn. ur.); 08:30 Werblinia: + Babcia Maria Lesnau (dn. ur.); 10:00 + Mieczysław Felkner (8 r. śm.); 12:00 + Alfons Muttke
(r. śm.); 18:00 + Jan Wyszecki, rodzice Wyszeccy;
20:30 Starzyński Dwór: + Mąż Stefan Gaffke,
z rodziny Gaffke

