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Z życia Kościoła

∎ Tydzień Wychowania: Pismo
Święte kompasem wskazującym drogę

B

óg jest obecny w swoim
Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią – piszą biskupi w liście pasterskim z okazji VIII Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się w dzisiejszą niedzielę pod hasłem: „Wybór
drogi”.
„Rozeznawanie powołania
bywa kojarzone z młodością,
jednak umiejętność ta potrzebna jest przez całe życieˮ –
podkreślają biskupi w liście na
Tydzień Wychowania. Wymieniają tu wybór decyzji o życiu
małżeńskim, kapłańskim, konsekrowanym lub w stanie wolnym, następnie wybory dotyczące pracy czy też dalszego
kształcenia i miejsca zamieszkania. Zapraszają rodziców,
nauczycieli i wychowawców
do refleksji nad tym, jak pomóc dzieciom i wychowankom
w procesie rozeznawania ich
życiowych decyzji.
Cytując Ojca Świętego Franciszka,
biskupi
zwracają
uwagę na to, że rozeznanie jest

darem, o który należy prosić.
Wskazują, że w odkrywaniu
powołania konieczna jest Biblia, ponieważ w Słowie Bożym obecny jest Bóg, a to On
zna nas lepiej niż my sami siebie i jest najwłaściwszym adresatem pytania o plan na życie.
Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół
Katolickich. Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o
dobro młodzieży i dzieci, jako
forma
zwrócenia
uwagi
wszystkich ludzi dobrej woli
na pilną potrzebę wychowania
jako pomoc w szukaniu
prawdy, która powinna być
fundamentem wychowania.
W ubiegłym roku hasłem
przewodnim Tygodnia Wychowania było: „Maryja wychowawczynią pokoleń”.
EPISKOPAT.PL ∎

∎ Podwyższenie
Krzyża Świętego

W

przypominało o odnalezieniu
cennej relikwii Krzyża, na którym umarł Zbawiciel świata.
Upamiętnienie narzędzia
śmierci, które doprowadziło
do śmierci Chrystusa i umożliwiło Jego wywyższenie w
chwale podkreśla element
zgorszenia, trudny do zrozumienia również dla pierwszych chrześcijan: z najbardziej haniebnego narzędzia
śmierci, krzyż przekształca się
w znak chwały i symbol wiary
chrześcijańskiej.
Ikonografia często ukazuje
Krzyż jako wysadzany klejnotami i jaśniejący – nie jako narzędzie śmierci, lecz jako znak
nieprzemijającej chwały. Najbliższe święto przypomina
nam wielkie znaczenie krzyża
jako symbolu chrześcijaństwa
i uświadamia, że nie możemy
go traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego
mieszkania, miejsca pracy czy
jednego z wielu elementów
naszego codziennego stroju.
NIEDZIELA.PL ∎

Z życia Archidiecezji

najbliższy piątek w
Kościele obchodzimy
Święto
Podwyższenia
Krzyża Świętego.
Jest to starożytne święto,
obchodzone początkowo na
apewne wielu z was inteWschodzie od IV wieku, które
resuje jak wygląda dzień
zostało ustanowione również
na Zachodzie w VII w., aby kleryka. Ten artykuł powi-

∎ Dzień
w Seminarium
bez tajemnic
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nien zaspokoić waszą ciekawość.
Dzień zawsze zaczyna się
pobudką o 5.45, wszyscy zaczynamy się szykować do porannego czuwania, każdy z nas
wstaje i udaje się do kaplicy.
Modlitwy poranne rozpoczynają się o 6.15, wszyscy w skupieniu oddajemy swój dzień
Bogu, ofiarujemy to wszystko
co ma nas spotkać przez cały
dzień. Po około półgodzinnym
rozmyślaniu rozpoczyna się
najważniejszy punkt dnia, a
mianowicie, Msza Święta.
Chrystus uobecniający się
na ołtarzu w Eucharystii,
karmi swoim ciałem oraz
krwią i daje potrzebne siły do
modlitwy, pracy i nauki każdemu z osobna (myślę, że żaden z nas nie potrafi żyć bez
choćby jednej mszy dziennie).
Kolejnym punktem jest
śniadanie. Jest to istotny punkt
nie tylko ze względu na posiłek, ale również ze względu na
możliwość rozmowy ze współbraćmi i po prostu pierwsze w
ciągu dnia rodzinne spotkanie.
W seminarium kładziemy nacisk na to, żebyśmy czuli się
jak w domu, gdyż seminarium
jest naszym rzeczywistym domem.
Posileni duchowo i fizycznie
udajemy się na wykłady, które
trwają od poniedziałku do
piątku między 8:15 a 12:30.
Rozwój intelektualny jest bardzo ważny i musi iść w parze z
modlitwą, bo jak mawia Ks. Dr
Krzysztof Kinowski, Rektor
naszego GSD. „największym
wrogiem Kościoła jest głupi
ksiądz”. Kapłan musi być człowiekiem wykształconym i mą-

drym. Przedmioty których się
uczymy to m.in.: filozofia, teologia, biblistyka, liturgika, historia, języki obce, wymarłe
jak i współczesne (więcej informacji o przedmiotach wykładanych w GSD na stronie
internetowej seminarium).
O godzinie 12:40 jest czytanie Pisma Świętego w kaplicy
Magnie. Następnie wszyscy
schodzimy do refektarza na
obiad. Po obiedzie następuje
drugi najważniejszy punkt:
przechadzka, która trwa do
14:30.
Wcześniej wspominałem o
znaczeniu nauki w życiu kleryka, od 14:30 do 18:30 mamy
studium. Jest to czas, który poświęcamy na naukę indywidualną. Jeśli akurat wykładowcy
nic nie zadali nam do przygotowania na wykłady, to każdy
uczy się ze swojej ulubionej
dziedziny nauki, może być to
nawet rozwiązywanie zadań z
matematyki, czytanie lektury
naukowej lub nauka historii
(każdy według upodobania).
Całość kontrolują przełożeni
chodząc po pokojach i sprawdzając czy faktycznie wszyscy
się uczą.
Koniec studium oznacza kolację. Wszyscy ze swoich pokojów idziemy na wspólny posiłek. Kiedy zjemy, jak po każdym posiłku, dziekan kleryków dzwoni dzwonkiem,
wszyscy wstają, odmawiamy
modlitwę po jedzeniu i
idziemy na nabożeństwo.
Między godziną 20:00 a
20:50 mamy czas na kawę i odwiedziny siebie nawzajem w
pokojach. Potem od 21:00, aż
do następnego dnia rano jest

SILENTIUM SACRUM – Święta
Cisza. W tym czasie od 21:00
jest adoracja Najświętszego
Sakramentu w kaplicy i modlitwy. Po godzinnej adoracji
śpiewamy Apel Jasnogórski i
udajemy się na spoczynek.
W imieniu wszystkich kleryków GSD proszę o modlitwę za
nowe powołania i za powołanych, aby nie zabrakło robotników gotowych pracować na
tej Bożej roli, którą jest Kościół.
KL. WOJCIECH J. ZIELKE ∎

Warto poczytać

∎ Krótka historia
seminariów
duchownych
w Polsce

S

eminarium
duchowne
wg założeń przyjętych na
Soborze Watykańskim II ma
być duchowym sercem diecezji, któremu chętnie będzie się służyć pomocą.
Już w XVI w czasie Soboru
Trydenckiego polecono biskupom stworzenie w podległych
im diecezjach ośrodków wychowawczo-naukowych, zwanych seminariami duchownymi. Wówczas (tj. ok. 1563r.)
do seminariów można było
przyjmować tylko takich kandydatów, którzy swoimi zdolnościami i charakterem dawali
nadzieję, że będą dobrymi kapłanami. Inna była też granica
wieku - mianowicie chłopcy
nie mogli mieć mniej niż 12 lat.
Historia seminariów w Polsce sięga XVI w. Trwają co
prawda spory, które jest najstarszym. Biorąc pod uwagę
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założenia podjęte w czasie Soboru Trydenckiego najstarszą
uczelnia kształcącą przyszłych
kapłanów jest seminarium we
Wrocławiu. Erygowane zostało już w 1565 r. (prawdą
jest, ze w momencie uruchomienia nie znajdowało się w
granicach Polski). Drugim seminarium jest to założone na
Warmii przy kolegium jezuitów w Braniewie (1567r.). Kolejne uczelnie zostały założone we Włocławku w 1568 r.,
następnie w Poznaniu w 1576
r., w Kaliszu w 1593 r. (przeniesione później w 1621 r. do
Gniezna), w Pułtusku w 1594
r. W tamtym czasie biskupi
prowadzenie seminariów oddawali w ręce Jezuitów.
W kolejnych numerach biuletynu przedstawimy ciąg dalszy historii powstawania seminariów w Polsce.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Modlitwa
z serca

I czytanie: Iz 35, 4-7a;
II czytanie: Jk 2, 1-5;
Ewangelia: Mk 7, 31-37

Słowa Ewangelii
ezus opuścił okolice Tyru i
przez Sydon przyszedł nad
Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął
go na bok, z dala od tłumu,
włożył palce w jego uszy i śliną
dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i
rzekł do niego: «Effatha», to
znaczy: Otwórz się. Zaraz
otworzyły się jego uszy, więzy
języka się rozwiązały i mógł
prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili:
«Dobrze wszystko uczynił. Na
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wet głuchym słuch przywraca
i niemym mowę».
Rozważanie
edno krótkie aramejskie
słowo znajduje się w centrum opowieści o uzdrowieniu
głuchoniemego. Ewangelista
zdecydował się postawić je w
języku Jezusa, jakby chciał
utrwalić brzmienie Jego głosu.
No słowo effatha, to znaczy
"otwórz się", człowiek zaczął
słyszeć i mówić. Odtąd mógł
wrócić do świata, wejść w relacje z innymi ludźmi, cieszyć
się życiem. Chrystus ma moc
wyrwać każdego z więzów i
ograniczeń, a przede wszystkim przez działanie Ducha
Świętego doprowadzić do wewnętrznego otwarcia serca.
"On stał człowiekiem, aby
człowiek, który stał się wewnętrznie głuchy i niemy z
powodu grzechu, był w stanie
usłyszeć głos Boga, głos Miłości, która przemawia do jego
serca, i w ten sposób sam nauczył się mówić językiem miłości" (Benedykt XVI).

J

O. JAROSŁAW KRAWIEC OP
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
„Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała
Archanioła”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 5. Jak co roku pragniemy zrealizować w napielgrzymowali do Sanktuarium w Swarzeszym kościele jedna z większych inwestycji
wie, uczestniczyli w przyjęciu wspólnoty
– w tym roku będzie to elektryfikacja dzwoWiara i Światło z Gdyni Chyloni i dzieci
nów. Jak co roku prosimy o ofiary na ten cel
wraz z opiekunami z parafii w Czeczewie.
od poszczególnych rodzin – Bóg zapłać.
Dzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie, w 6. 30 września obchodzić będziemy Odpust
Starzynie i w Werblini.
Parafialny, któremu przewodniczyć będzie
W najbliższy czwartek czuwanie fatimskie,
ks. dr Krystian Kletkiewicz – Dyrektor Wyofiarowane w intencji mieszkańców Stadziału Duszpasterskiego Archidiecezji
rzyna. O godz. 17.30 różaniec fatimski, o
Gdańskiej.
18.00 msza święta, a następnie procesja z fi- 7. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
gurą Matki Bożej. Prosimy o przyniesienie
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za paze sobą świec
mięć o krzyżach przydrożnych i kapliczU ministrantów do nabycia nowy numer

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.
3.

4.
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kach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła państwu Zabłotnym i Witstock, a o sprzątanie kościoła w sobotę po porannej mszy świętej prosimy mieszkańców Połchówka – domy
po lewej stronie w kierunku na Świecino.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na wrzesień
Intencja ogólna: Aby młodzież
na kontynencie afrykańskim
miała dostęp do edukacji i pracy
we własnej ojczyźnie.

Poniedziałek, 10 września 2018 r.
08:00 W intencji parafian
18:00 + Leon i Bronisława Pranga, z rodziny Pranga i Bradtke Myśl tygodnia
Wtorek, 11 września 2018 r.
„W kłótni prawda zawsze się
07:00 W intencji parafian
gubi”
L. Tołstoj ∎
18:00 + Rodzice Anna i Józef Stromscy, Walerian i Marian
Redakcja: Damian Pulczyński,
Dampc
Piotr Plasun.
Środa, 12 września 2018 r.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
07:00 + Cecylia Samel i Augustyn Kromlicki
oraz artykuły do publikacji prosimy
17:00 Nowenna Werblinia: + Ojciec Jan Jeka; + Rodzice Jeka kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
i Rompca; + Czesław Kownatke (20 r. śm.)
numer biuletynu zamykany jest
18:00 Nowenna Starzyno: Z podziękowaniem za otrzymane Każdy
w czwartek wieczorem. Archiwalne
łaski z prośbą o dalsze i błogosławieństwo Boże dla ro- numery biuletynu znajdują się na
dziny w rocznicę ślubu; + Rodzice Helena i Brunon Gra- stronie internetowej parafii. Pozybowscy, matka chrzestna Danuta Chołka; + Katarzyna skane ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.
Janik, Anna Ustarbowska; + Joachim (r. śm.), rodzice
Franciszek i Gertruda, brat Franciszek Płomień, Manfred Krampichowski; + Dziadkowie Kirkowscy i Wegner; + Siostry Łucja i Jadwiga; + Siostra Ludmiła Wegner, brat Joachim Steinke, ojciec Stefan Steinke, mąż
Jan Grubba; + Lucyna Bulczak, Otylia i Franciszek Bulczak; + Rodzice Aniela i Brunon Hirth, brat Jan
i Wanda Hebel; + Dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek, 13 września 2018 r.
– Wspomnienie św. Jana Chryzostoma
07:00 + Andrzej Dettlaff
18:00 + Ojcowie Paweł i Gerard, siostra Danuta
Piątek, 14 września 2018 r.
– Święto Podwyższenia Krzyża
18:00 + Teściowie Magdalena i Jan Kromliccy
Świętego
Niedziela, 16 września 2018 r.
07:00 W intencji parafian
– XXIV Niedziela Zwykła
18:00 + Mąż Łucjan, syn Leszek Jaffke, rodzice 07:00 + Rodzeństwo, z rodziny Fikus i Zygz obojga stron
munt Zielke
Sobota, 15 września 2018 r.
08:30 Werblinia: + Antoni Mielewczyk (dn.
– Wspomnienie Najświętszej Maryi
ur.)
Panny Bolesnej
10:00 + Dziadkowie Julianna i Teodor Hase,
07:00 + Michał Koss, z rodziny Koss i Ciskowciocia Małgorzata
skich
12:00 + Alfons Muttke, teściowie Muttke, ro17:00 Starzyno: Dziękczynna z prośbą o zdrodzice Kreft
wie i opiekę Matki Bożej dla rodziny w 18:00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny
25-tą rocznicę ślubu Jolanty i Henryka
Kromlickich i krewnych

