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∎ To już 100. numer Biuletynu!
100.
numer Głosu Michała Archanioła
to z jednej strony okazja do podziękowań, z drugiej zaproszenia kolejnych osób do włączenia się do redakcji tego periodyku. Z jednej strony powstała grupa wiernych czytelników, z niecierpliwością czekających na kolejny nr pisma,
z drugiej grupa osób redagujących, które pracą i refleksją
tworzą tę gazetkę.
Głos Michała Archanioła pozwala głębiej włączyć się w przeżywanie tajemnicy Kościoła, zarówno w wymiarze uniwersalnym, jak i w naszym, lokalnym.
Pozwala nam poznać bogactwo
przejawów życia Kościoła, od liturgii poprzez misje po prace
charytatywne. Poznajemy osobowości, które tworzą Kościół.
Tematy które, są podejmowane sięgają z jednej strony w
historię Kościoła, życie świętych,
jak i omawiają współczesność.
Wiele uwagi poświęcone jest też
wydarzeniom z życia naszej parafii i najbliższego środowiska.
Teksty, opracowywane w ramach prac redakcyjnych, ukazują bogactwo myśli i wrażliwość autorów. Pokazują, że
wśród nas jest wiele osób o głębi
myśli i szerokim spojrzeniu na
wiele spraw i wydarzeń, dysponujących
zarazem
dobrym
warsztatem pisarskim i dziennikarskim.
Mamy nadzieję, iż kolejne

osoby włączać się będą w redagowanie tego pisma, gdyż wiele
tematów, opowieści i opracowań
wciąż jeszcze czeka na swoje opisanie. Zachęcamy wszystkich,
którzy chcieliby na stałe, bądź
sporadycznie napisać tekst do
naszego pisma o kontakt z redakcją.
Niech Pan Bóg błogosławi
wszystkim, którzy włożyli swój
trud w redagowanie kolejnych
numerów.
KS. JAN PLOTTKE ∎

Z życia Kościoła

∎ 100 dni
abstynencji

S

ierpień już od 1984 r. tradycyjnie jest miesiącem
abstynencji. W tym czasie Kościół zachęca wszystkich Polaków (nie tylko tych wierzących) o powstrzymanie się od
picia z motywów religijno-moralnych, wychowawczych i patriotycznych.
Wybór sierpnia jako czasu
abstynencji związany jest z
szczególnym czczeniem i „nagromadzeniem” świąt maryjnych.
W tym roku Zespół Episkopatu Polski zaapelował o przeżycie nie tylko sierpnia bez alkoholu, ale o pójście o krok dalej. W
apelu wystosowanym przez Zespół Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych czytamy, iż „Czas od
soboty 4 sierpnia do niedzieli 11

listopada 2018 roku to 100 dni.
W tym roku odważnie prosimy:
niech będzie to 100 dni abstynencji. (…) by chronić wolność i
wspierać rozwój Polski i Polaków, musimy sobie wyznaczać
ambitne cele. Jednym z nich jest
właśnie ochrona trzeźwości. Św.
Jan Paweł II mówił nam, że
+prawdziwy egzamin z wolności
jest dopiero przed nami+. To
prawda. Nie możemy zawieść w
tej tak ważnej sprawie. Dlatego
podejmijmy to wezwanie: 100
dni abstynencji na stulecie niepodległości. To jest naprawdę
egzamin z wolności i miłości do
Ojczyzny!”. W treści apelu wskazano jak wiele szkód na różnych
polach wyrządza alkohol – nie
tylko w życiu osobistym, rodzinnym, ale również na gruncie społecznym.
Wg danych statystycznych w
2016 r. Polacy wydali na alkohol
łącznie ponad 35 mld zł (ok. 3,6
% budżetu domowego). Czy to
dużo, czy to mało? Dane te nie
wyglądają już tak optymistycznie, gdy porównamy je z innymi
zdecydowanie bardziej „pozytywnymi” wydatkami. Mianowicie program „Rodzina 500+” na
rok 2018 wyniósł 24,2 mld zł,
wydatki na szkolnictwo wyższe
na 2018 r. wyniosły 16,5 mld zł.
Spośród krajów Unii Europejskiej w 2016 r. tylko Estonia, Łotwa i Litwa wydały więcej na alkohol niż my. Ciekawostką niech
będzie, w krajach śródziemno-
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morskich wydatki na alkohol
były i są zdecydowanie mniejsze
np. Hiszpania (0,8 % budżetu domowego), Grecja i Włochy (0,9
%). Średnia we państwach Unii
Europejskiej wyniosła 1,6 % budżetu domowego. Smutne jest to,
że – z uwagi na bogacenie się
społeczeństwa – Polacy piją coraz więcej. Zmienia się również
obraz statystycznego alkoholika
– jeszcze kiedyś 30-40 lat temu
zazwyczaj był to mężczyzna w
sile wieku, mieszkający na wsi.
Dziś można powiedzieć, iż piją
niemal wszyscy. Coraz częściej
spożywa się alkohol samotnie w
domach. Obok osób z marginesu
piją ludzie wykształceni, zamożni, dla których tzw. drink lub
szybkie piwko bywa sposobem
na odreagowanie stresów dnia
codziennego. Zatrważające jednak najbardziej jest to, że coraz
częściej po alkohol (i to ten najbardziej procentowy) sięga młodzież. W rankingu spożycia alkoholu w 194 krajach zajmujemy
14. miejsce. Prowadzi Białoruś,
na kolejnych pozycjach znalazły
się: Mołdawia, Litwa, Rosja, Rumunia, Ukraina, Andora i Węgry.
Warto zastanowić się choć
przez moment nad problemami
jakie niesie za sobą picie alkoholu, zwłaszcza w związku ze
zbliżającym się miesiącem abstynencji.
GL ∎

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: «(…) Dochodzimy
do celu. Już widać plac zasłany
setkami kolorowych bagaży.
Obok stoją nasze samochody
transportowe z chlebem i z przydziałowymi konserwami. Buszujemy po placu – każdy szuka
swojego bagażu, znalazłszy go,
udaje się pod wskazany jeszcze
podczas drogi adres. W tym czasie kierownicy grup podchodzą
do samochodów po odbiór
chleba, masła i konserw. Pierwszą sprawą po dotarciu na kwaterę było zajęcie możliwie wygodnego miejsca na nocleg,
drugą – umycie się, a potem dopiero posiłek. Inaczej wyglądały
te sprawy na odcinku do Torunia, a odmiennie z Torunia do
Częstochowy, gdy szła nas rzesza
wielotysięczna.
Na tym pierwszym etapie warunki wypoczynku bywały niekiedy wręcz luksusowe. Etap
kończył się krótkim nabożeństwem w kościele parafialnym,
potem z placu przykościelnego
zabierali nas gospodarze kwater.
Na kwatery oddalone byliśmy
transportowani wozami, traktorami, a nawet samochodami, w
zależności od tego, jakim transportem dany gospodarz dysponował. Poszczególne grupy były
niewielkie, kilu najwyżej kilkunastoosobowe, stąd też warunki
jakie nam stwarzano były naprawdę bardzo dobre. Jak już poprzednio wspominałem, zasiadaliśmy przy stołach wypełnionych jadłem weselnym. Mieliśmy
możliwość kąpieli, a sypialiśmy
na łóżkach lub kanapach.
Długie i ciekawe prowadziliśmy rozmowy z naszymi gospodarzami, szczególnie gdy zebrało
się grono osób o podobnych zainteresowaniach. A tak właśnie
było w moim przypadku, na tym
pierwszym odcinku drogi. Pod-

czas podziału grupy, który opierał się w zasadzie na przynależności do miejsca pochodzenia, ja
wejherowianin, znalazłem się,
sam nie wiem dlaczego, nie w
grupie wejherowskiej lecz w grupie tak zwanej ‘innych’. Były w
niej pojedyncze osoby pochodzące z różnych miejscowości. W
tej grupie znajdowałem się aż do
Torunia, dopiero tam nastąpił jej
częściowy rozdział i przyłączono
mnie do macierzystej grupy wejherowskiej.
W tej grupie ‘innych’ znalazł
się pewien inżynier z Poznania
(rodem z Chyloni), organizator
związku Solidarność w jednym z
tamtejszych zakładów. Był to
człowiek potężnej postury, ale
bardzo skromny i rozsądny. Na
życie patrzył realnie, rozumiał
gdzie
leży
granica pomiędzy tym, co możliwe,
a tym, co w naszych konkretnych
warunkach osiągnąć można. Podzielał ten sam co ja pogląd, że
podstawą wyjścia z istniejącego
kryzysu jest uczciwa praca każdego obywatela. Podobne zapatrywania bardzo nas do siebie
zbliżyły.
Był również w naszej grupie
pracownik naukowy Politechniki
Gdańskiej. Jego poglądy były
znowu bardzo radykalne. Całe
zło widział we władzy, która według niego, nie tylko, że nie liczy
się z głosem społeczeństwa, ale
w ogóle nie dba o jego potrzeby.
Nasza władza, podporządkowana Związkowi Radzieckiemu
jest w zasadzie inspirowana
przez światowy syjonizm, ucieleśniony w masonerii, która działa
zarówno na wschodzie, jak i na
zachodzie. Mnie takie poglądy
nie przekonywały. Były zbyt jednostronne, zbyt czarno-białe, nie
uwzględniały ogromnej złożoności wszystkich zjawisk polityczno-społeczno-gospodar-
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czych. Rola światowego syjonizmu w odniesieniu do naszego
bloku państw, wydaje mi się
mocno przesadzona.
[…] Nie dziw więc, że w takim
towarzystwie dyskusje bywały
żwawe, często polemiczne. A
tamtejsi gospodarze wnosili do
nich nieraz bardzo znaczący
wkład.
[…] Tak to wyglądały nasze
noclegi na odcinku pierwszym
do Torunia. (…)»
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.

Słowo Boże na niedzielę

∎ Ufność
I czytanie: 2 Krl 4, 42-44
II czytanie: Ef 4, 1-6
Ewangelia: J 6, 1-15
Słowa Ewangelii
ezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki
tłum, bo oglądano znaki, jakie
czynił dla tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i
usiadł tam ze swoimi uczniami. A
zbliżało się święto żydowskie,
Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł

J

oczy i ujrzał, że liczne tłumy
schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby
oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział
bowiem, co ma czynić.
Odpowiedział Mu Filip: «Za
dwieście denarów nie wystarczy
chleba, aby każdy z nich mógł
choć trochę otrzymać».
Jeden z Jego uczniów, Andrzej,
brat Szymona Piotra, rzekł do
Niego: «Jest tu jeden chłopiec,
który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest
dla tak wielu?»
Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym
było wiele trawy. Usiedli więc
mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił
i z rybami, rozdając tyle, ile kto
chciał. A gdy się nasycili, rzekł do
uczniów: «Zbierzcie pozostałe
ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu
chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili
dwanaście koszów.
A kiedy ludzie spostrzegli, jaki
znak uczynił Jezus, mówili: «Ten
prawdziwie jest prorokiem,
który ma przyjść na świat». Gdy
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więc Jezus poznał, że mieli
przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się
znów na górę.
Rozważanie
ostaw ludzi w spokoju [...],
nie staraj się otwierać im
oczu. Gdybyś im otworzył oczycóż by zobaczyli? Własną nędze!
Niech więc mają oczy zamknięte... I niech dalej śnią!" mówi jeden z bohaterów powieści Grek Zorba Nikosa Kazantzakisa. I po chwili zastanowienia
dodaje: "Chyba że, gdy otworzą
oczy, pokażesz im lepszy świat
niż ciemności, w których poruszają się teraz... Pokażesz?". Pokusa złożenia broni i rezygnacji
jest dziś mocna wśród chrześcijan wielu krajów Europy. Czy jesteśmy w stanie przeciwstawić
się współczesnej mentalności,
która nauczyła się obywać bez
Boga? Czy potrafimy pokazać
lepszy świat i dać nową nadzieję?
Jezus, pytając Filipa, jak zdobyć
tyle chleba, by nakarmić tłumy,
wystawił uczniów na próbę. Wiedział, że mają za mało pieniędzy
i wymaga od nich tego, co po
ludzku niemożliwe. Jednak ta
przyjęta z wiarą bezradność
uczniów okazała się sposobnością do objawienia mocy Bożej.

„Z

O. JAROSŁAW KRAWIEC
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

ścia Niedzielnego” i „Głosu Michała Archanioła”.
1. W tym tygodniu przypadają dni euchary- 4. Zapowiedzi przedślubne:
styczne – Godzina Święta w czwartek od godz.
I-sza: Damian Marek i Natalia Maria Zabłotni
17.30 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakraz par. Starzyno.
mentu, w piątek spowiedź święta w Werblini
I-sza: Jan Mońko z par. Strzelno i Joanna Elżod godz. 16.00, a w Starzynie od godz. 17.00. Ks.
bieta Pobłocka z par. Starzyno.
Sebastian odwiedzi chorych z sakramentami
II-ga: Krzysztof Jan Miotke z par. Starzyno
świętymi w sobotę rano.
i Marta Alicja Parchem z par. Strzelno.
2. Rozpoczynamy miesiąc sierpień, w którym KoII-ga: Maciej Dettlaff z par. Starzyno i Małgościół zachęca do podejmowania postanowień
rzata Danuta Detlaf z par. pw. Św. Faustyny
abstynencji w intencji naszej Ojczyzny.
z Pucka.
3. U ministrantów do nabycia nowy numer „GoIII-cia: Rafał Robert Ostrowski z par. Św. Ber-
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narda w Sopocie i Martyna Anna Buja z par. Starzyno.
III-cia: Rafał Andrzej Zielke z par. Starzyno i Michalina
Marta Kortas z par. Mechowo.
III-cia: Artur Paweł Priebe z par. Łebcz i Anna Domachowska z par. Starzyno.
5. Od jutra przyjmujemy intencje i wypominki roczne na rok
2019.
6. 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 Radoszewo Wybudowanie, a o sprzątanie w sobotę po
porannej mszy świętej prosimy mieszkańców Radoszewa
ul. Topolowa 9. Serdeczne Bóg zapłać osobom, które ofiarowały lekarstwa dla pielgrzymów.

∎ 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
„Fundamentem gmachu doskonałości jest pokora” Św. Teresa ∎
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, 30 lipca 2018 r.
07:00 + Rodzice Jan i Wiktoria Wymysło, bracia i siostry
18:00 + Jan Adrian (r. śm.), brat Franciszek
Wtorek, 31 lipca 2018 r.
– Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli
07:00 W intencji parafian
18:00 + Teresa i Brunon Elwart, z rodziny Elwart i Kreft
Środa, 1 sierpnia 2018 r.
– Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego
07:00 W intencji parafian
17:00 Nowenna Werblinia: O Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie; + Rodzice Jeka i Zinkiel; + Ojciec Edward Wolf, Rodzice Blandyna i Brunon Lewiccy; + Felicja i Józef Dettlaff;
+ Z rodziny Zielke i Domnik, Alfred Podgórski
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Boskiej z prośbą o zdrowie i opiekę dla członkiń Żywego
Różańca z Kłanina; + Ojciec Franciszek Zych, o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie; + Alojzy Koss; + Joanna i Albert Tuszer; + Jan Jeka (od pracowników zakładu Jantar)
Czwartek, 2 sierpnia 2018 r.
07:00 W intencji parafian.
18:00 + Brat Andrzej (r. śm.), ojciec Józef
Niedziela, 5 sierpnia 2018 r.
Piątek, 3 sierpnia 2018 r.
– XVIII Niedziela Zwykła
07:00 W intencji parafian
07:00 + Mąż i ojciec Roman Parchem (4 r. śm.)
16:30 + Mąż Jan Blar
08:30 Werblinia: + Rodzice z obojga stron, ro18:00 + Rodzice Róża i Michał Dominik
dzice chrzestni, brat Brunon
Sobota, 4 sierpnia 2018 r.
10:00 + Matka Jadwiga Licau (dn. ur.)
– Wspomnienie św. Jana Marii
12:00 + Maria i Stefan Szymańscy, Anna, Paweł
Vianneya
i Tekla Tarnowscy
07:00 + Leon Szweda (r. śm.)
16:00 Do Matki Boskiej z prośbą o Boże błogo- 18:00 + Rodzice Magdalena i Jan Kromliccy,
dziadkowie Kromliccy i Laga, z rodziny
sławieństwo i zdrowie dla p. Ludwiki w
Kromlickich
80-te urodziny
18:00 + Klemens (dn. ur.) i Magdalena Kunc, 20:30 Starzyński Dwór: + Syn Rafał Sluzewski,
ojciec Józef Darga
Roman Wegner

