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Z życia Kościoła

∎ Św. Krzysztof
– patron
kierowców

B

oże, daj pewną rękę i
bystre oko, abym na
drogach nikomu nie wyrządził krzywdy. Nie pozwól
dawco życia, abym stał się
przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj mnie
od nieszczęścia i wypadku”.
Tymi pięknymi słowami modlitwy niejednokrotnie kierowcy rozpoczynają swoją
podróż.
W najbliższą środę 25 lipca
w Kościele wspominać będziemy m. in. św. Krzysztofa.
Imię to wywodzi się z języka
greckiego i oznacza „niosący
Chrystusa". O życiu św.
Krzysztofa nie posiadamy
pewnych wiadomości. Wg tradycji pochodził on z Małej Azji,
z prowincji rzymskiej Licji,
gdzie ok. 250 r. poniósł męczeńską śmierć za panowania
cesarza Decjusza. Jest jednym
z Czternastu Wspomożycieli,
czyli szczególnych patronów.
Najstarszym
dowodem
kultu św. Krzysztofa jest napis
z 452 r., w którym jest mowa o
wystawionej ku czci męczennika bazylice w Bitynii. Z powodu braku szczegółowych
informacji o św. Krzysztofie, w

„

średniowieczu stworzono popularną legendę o tym świętym. Według niej pierwotne
imię Krzysztofa miało brzmieć
Reprobus (z greckiego Christoforos, czyli Odrażający), co
wiązało się z jego wyglądem:
był bardzo brzydki, olbrzymiego wzrostu, miał potężne
ciało i niekształtną głowę
przypominającą głowę psa.
Nadto odznaczał się ponadludzką siłą. Z tego powodu postanowił oddać się w służbę
najpotężniejszemu na ziemi
panu. Służył najpierw królowi
swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król ten bardzo boi
się szatana, wstąpił w jego
służbę. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się
imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim ciekawość, kim
jest ten Chrystus, którego boi
się szatan. Opuścił więc służbę
u szatana i poszedł w służbę
Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i przyjął
chrzest. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu,
gdzie woda była płytsza, by
przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów,
idących ze Wschodu do Ziemi
Świętej. Pewnej nocy usłyszał
głos Dziecka, które prosiło go
o przeniesienie na drugi brzeg.
Kiedy je wziął na ramiona, po-

czuł ogromny ciężar, który go
przytłaczał - zdawało mu się,
że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?"
Otrzymał odpowiedź: "Jam
jest Jezus, twój Zbawiciel.
Dźwigając Mnie, dźwigasz cały
świat". Pan Jezus miał mu
wtedy przepowiedzieć rychłą
śmierć męczeńską. Legenda –
legendą, jednak taki właśnie
wizerunek św. Krzysztofa niosącego na ramionach Dzieciątko Jezus jest często przedstawiany na obrazach z tym
świętym.
Obecnie św. Krzysztof jest
patronem Ameryki i Wilna;
chrześcijańskiej
młodzieży,
kierowców, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów
i żeglarzy.
W najbliższą środę pamiętajmy również w modlitwach o
pielgrzymach, którzy rozpoczynają trud pielgrzymowania
z Helu na Jasną Górę.
GL ∎

Z życia parafii

∎ Odpust
w Starzyńskim
Dworze

W

czoraj w Starzyńskim
Dworze obchodziliśmy odpust ku czci św. Benedykta.
Starzyński Dwór to mała
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wieś licząca 402 mieszkańców
zwana przez miejscowych Małym Starzynem. Założona w
XIII wieku, aż do zaborów Polski, funkcjonowała jako folwark klasztorny należący do
Cystersów Oliwskich. Do dziś zachowało się kilka budynków folwarku. Jednym z nich jest budynek będący kaplicą pw. Św.
Benedykta. Nieopodal znajdują się ruiny młyna, kuźni i
tartaku z XVII wieku. W pobliżu wybudowano grobowiec
rodziny von Grass, która zarządzała majątkiem od 1818
roku.
W centralnej części wioski
znajduje się sześć stawów połączonych ze sobą kaskadowo
ponadto znajduje się tam pomnik umęczonego żołnierza
radzieckiego.
Co roku w lipcu w Starzyńskim Dworze odbywa się odpust św. Benedykta, który
kończy się festynem na pobliskim boisku.
W 2015 zostało reaktywowane Koło Gospodyń Wiejskich a w 2017 r. został założony Ludowy Zespół Sportowy Wilki Starzyński Dwór.
Zarówno KGW jak i LZS z sukcesami reprezentują swoje sołectwo i wspólnie z sołtysem
organizują wiele imprez dla
mieszkańców sołectwa. W
2016 roku wieś zajęła drugie
miejsce a w 2017 r. wygrała
konkurs Piękna Wieś Pomorska na szczeblu gminnym i powiatowym.
WALDEMAR BRADTKE ∎

Z cyklu: Wspomnienia z pielgrzymowania na Jasną Górę

∎ Na pielgrzymkowym szlaku
ku Jasnej Górze

D

zisiaj publikujemy ciąg
dalszy wspomnień Pana
Bronisława Fikus z II Kaszubskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, które zapisał w
swoim dzienniku.
Z dziennika: «(…) Przyjemnie było położyć się na zielonej
murawie, w przydrożnym rowie, w cieniu drzew, rozluźnić
się i wyciągnąć obolałe nogi,
bezmyślnie odpoczywając lub
nawet trochę podrzemając.
Ale za to ciężko potem było się
podnieść, otrząsnąć rozleniwienie i stanąć w kolumnie,
gdy głos trąbki obwieścił koniec przerwy obiadowej. Jakoś
trudno było przez pierwszych
kilkaset metrów utworzyć
zgraną kolumnę, uchwycić
właściwy rytm i sprawnie reagować na polecenia porządkowych. Powoli jednak wszystko
wracało do normy.
Zazwyczaj większą część
etapu przebywało się przed
przerwą obiadową tak, że po
obiedzie droga bywała już
nieco krótsza. Mieliśmy tylko
dwa wyjątki, kiedy etapy mierzyły znacznie ponad czterdzieści kilometrów, wtedy i te
poobiednie odcinki były długie i szczególnie wyczerpujące.
Pomiędzy przerwą obiadową a końcem etapu bywał z
reguły jeden odpoczynek,
trwający, w zależności od zapasu czasu, od pół do całej go-

dziny, a nawet i więcej. Wielu
pisało wtedy na kartkach
swoje intencje różańcowe.
Cały czas poobiedni wypoczynek wypełniony był znowu
śpiewami, czasem jakąś konferencją, a na koniec omawianiem lub odśpiewaniem różańca. Przed każdą nową tajemnicą różańcową odczytywane były złożone przez pielgrzymów intencje tych monotonnym głosem odczytywanych kartek. Można się było
dopiero przekonać z jak
ogromnym bagażem nieszczęść i niedoli w sercach podąża ku Częstochowie, tak pozornie pogodna rzesza pątników. Dziesiątki, setki próśb: o
zgodę w rodzinie, o wyleczenie z długiej choroby, o ulgę w
cierpieniu dla bliskich osób,
łaskę nawrócenia i jeszcze raz
o zgodę, o wyrwanie ze zgubnych nałogów – to prośby najczęstsze. A dalej inne: o szczęśliwe rozwiązanie, zdanie matury, o spokój dla duszy, dla
tych co już odeszli na zawsze i
wiele, wiele innych. Z tym
brzemieniem niedoli idą do
Królowej Wspomożycielki, z tą
mocną nadzieją, ze ona ulży,
pocieszy, odmieni nieszczęsny
los. A ja? Czymże jest to
drobne, reumatyczne łamanie
w krzyżu wobec tego całego
morza ludzkich cierpień? Ja tu
tylko mogę dziękować, po wielokroć dziękować. Ja idę z podzięką i zarazem ze skromną
prośbą, żeby było tak, jak jest
do końca mojego żywota.
Kończy się różaniec. Rozlega się ufne: Pod Twoją
obronę. Zbliża się koniec
dziennego etapu. Megafony
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podają komunikaty dotyczące
noclegu, wyżywienia i innych
aktualnych spraw. Chwila skupienia i refleksji nad mijającym dniem, rachunek sumienia, potem jakże piękna, nastrojowa i melodyjna pieśń:
Nadchodzi noc, ostatnie zorze
gasną. Skwar już zelżał, zaczerwienione oko słońca podsuwa się powoli pod jakby odwróconą powiekę dalekiego
horyzontu z rysującymi się na
niej rzęsami w postaci odległych lasów. Zielone płuca łąk
oddychają mlecznym tumanem, orzeźwiającej mgły. I ludzie i ziemia cała wchłaniają
łapczywie tą przedwieczorną
rześkość (…)»
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

∎ Razem
z Jezusem

I czytanie: Jr 23, 1-6
II czytanie: Ef 2, 13-18
Ewangelia: Mk 6, 30-34
Słowa Ewangelii
postołowie zebrali się u
Jezusa i opowiedzieli Mu
wszystko, co zdziałali i czego
nauczali. A On rzekł do nich:
«Pójdźcie wy sami osobno na
pustkowie i wypocznijcie
nieco». Tak wielu bowiem
przychodziło i odchodziło, że
nawet na posiłek nie mieli
czasu.
Odpłynęli więc łodzią na
pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających.
Wielu zauważyło to i zbiegli
się tam pieszo ze wszystkich
miast, a nawet ich wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał
wielki tłum. Zlitował się nad
nimi, byli bowiem jak owce nie
mające pasterza. I zaczął ich
nauczać o wielu sprawach.
Rozważanie
edną z form spotkania ze słowem Bożym jest wyobraże-

A

J
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nie sobie sytuacji opisywanych na kartach Pisma Świętego i postawienie siebie samego wewnątrz opowieści.
Święty Ignacy Loyola, który
proponował praktykowanie
tej formy medytacji, zachęcał,
by uruchomić w niej wszystkie
swoje zmysły. Oto ja jestem
jednym z uczniów, którzy wracają do Jezusa po całym dniu
pracy. Widzę pełen ciekawości
wzrok Jezusa, zainteresowanie tym, jak było. Doświadczam współczucia, które mi
okazuje. Słyszę, jak zachęca, by
pójść odpocząć, nabrać tchu.
Wsiadam z Mistrzem i pozostałymi apostołami do łodzi,
odpływamy. Ale wciąż ludzie
Go szukają. Nie udaje się przed
nimi ukryć. Widzę, że pomimo
zmęczenia Jezus nie chce się
schować, lecz skoro tylko
przybijamy do brzegu, zaczyna nauczać. Podpatruję, z
jakim zainteresowaniem ludzie Go słuchają. I ja siadam na
kamieniu, aby rozważać Jego
słowa.
O. JAROSŁAW KRAWIEC
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
rzy – serdeczne Bóg zapłać.
4. We wtorek o godz. 6.00 wyrusza z Helu 1. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniPiesza Pielgrzymka Kaszubska na Jasną
czyli w pielgrzymce rowerowej do SwaGórę – autokar zabierze osoby chętne o
rzewa i uroczystościach odpustowych ku
godz. 5.00 sprzed kościoła w Starzynie.
czci Św. Benedykta w Starzyńskim Dworze. 5. U ministrantów do nabycia jest nowy nu2. Dzisiaj w czasie mszy świętych o godz.
mer „Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Mi10.00 i 12.00 świadectwo swej pracy misyjchała Archanioła”. Nabyć można również
nej wygłosi siostra Brygida Koeppen.
przy głównym wyjściu tabliczki z modlitwą
3. W środę dzień św. Krzysztofa, patrona kiedo Św. Krzysztofa w cenie 7zł.
rowców i podróżujących. Po mszy świętej o 6. Zapowiedzi przedślubne:
godz. 18.00 poświęcenie samochodów i inI-sza: Krzysztof Jan Miotke z par. Starzyno i
nych pojazdów. Kolekta przeznaczona jest
Marta Alicja Parchem z par. Strzelno.
na pomoc na środki transportu dla misjonaI-sza: Maciej Dettlaff z par. Starzyno i Mał-

∎ Ogłoszenia parafialne
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gorzata Danuta Detlaf z par. pw. Św. Faustyny z Pucka.
II-ga: Rafał Robert Ostrowski z par. Św. Bernarda w Sopocie i Martyna Anna Buja z par. Starzyno.
II-ga: Rafał Andrzej Zielke z par. Starzyno i Michalina
Marta Kortas z par. Mechowo.
II-ga: Artur Paweł Priebe z par. Łebcz i Anna Domachowska z par. Starzyno.
7. 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 Parszkowa, a o sprzątanie w sobotę po porannej mszy
świętej prosimy mieszkańców Radoszewo Wybudowanie.
Dziękujemy panu Mieczysławowi Ossowskiemu z Werblini za wykonane prace w kaplicy w tej miejscowości.

∎ Intencje mszalne

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
„Mówić dobrze może tylko ten,
kto myśli rozumnie”
Cyceron ∎
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.

Poniedziałek, 23 lipca 2018 r.
– Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy
07:00 + Katarzyna Kur (od koleżanek z pracy).
18:00 + Żona Zdzisława Felkner, siostra Ewa
Wtorek, 24 lipca 2018 r.
– Wspomnienie św. Kingi, dziewicy
07:00 W intencji parafian
18:00 + Rodzice Aniela i Alfons Zwiefka, Jerzy (1 r. śm.)
Środa, 25 lipca 2018 r. – Święto św. Jakuba, apostoła
07:00 W intencji parafian
sława
17:00 Nowenna Werblinia: O Boże błogosła- Piątek, 27 lipca 2018 r.
wieństwo i zdrowie w rodzinie; + Dusze 07:00 + Żona Regina Kromlicka (r. śm.)
w czyśćcu cierpiące; + Anna Budzisz; 18:00 + Anna (dn. im.) i Franciszek Marszew+ Stanisław Zielke, jego rodzice Jan i
scy, matka Florentyna, ojciec Kazimierz
Wiktoria; + Wujek Gerard i jego rodzice; Sobota, 28 lipca 2018 r.
+ Marta i Antoni Kunc; + Juliusz i Franci- 07:00 + Jan Elwart
szek Kownatke (r. śm.); + Rodzice Jan i 18:00 + Rodzice Helena i Klemens Bradtke,
Anna Styn, żona Eryka
bracia Stanisław i Jerzy z rodziny
18:00 Nowenna Starzyno: + Mąż i ojciec Jan
Bradtke
Pipka; + Ks. Bogdan Pulczyński; + Dzia- Niedziela, 29 lipca 2018 r.
dek Paweł Kromlicki; + Rodzice Anna i
– XVII Niedziela Zwykła
Józef Skrzypkowscy; + Szwagier Win- 07:00 + Dziadkowie Klara i Leon Licau, Małgocenty, teściowie Stanisław i Agnieszka
rzata i Franciszek Czybir
Piekarscy; + Mąż i ojciec Wacław Dawi- 08:30 Werblinia: + Rodzice Wiktoria i Jan Zielke,
brat Michał, Jan, Benedykt, Stanisław
dowski (r. śm.); + Babcia Gosia; + Rodzice Anna i Augustyn Bullmann, ojciec 10:00 + Marta i Teofil Nierzwiccy
Stefan Dettlaff; + Czesława Mroch, Al- 12:00 + Chrzestny Jan, rodzice Anna i Stefan
Lieske
fons Pienszka; + Anna i Józef Stromscy,
Anna i Brunon Gierszewscy, siostra Zofia 18:00 + Rodzice Laga i Kromliccy, siostra MagCzwartek, 26 lipca 2018 r. – Wspomnienie
dalena, szwagier Jan, Edmund, brat Paśw. Joachima i Anny, rodziców NMP
weł i Leon
07:00 + Gabriela (r. śm.) i Erwin Żaczek
20:30 Starzyński Dwór: + Helena i Leon Ferra,
18:00 + Anna Skiba, córka Ewa, synowa ZdziOtylia i Jan Samel

