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Z życia Kościoła

∎ „Hojna szafarka
Bożego miłosierdzia”

Matka Teresa z Kalkuty ogłoszona świętą

W

fot. caritas.pl

ubiegłą niedzielę Ojciec
Święty Franciszek podczas mszy św. na placu św. Piotra w Watykanie kanonizował
Matkę Teresę z Kalkuty.
Podczas mszy świętej Papież
podkreślił, że Matka Teresa
przez całe swoje życie była
„hojną szafarką Bożego miłosierdzia”. Wyznał też, że prawdopodobnie trudno nam będzie nazywać założycielkę Zgromadzenia
Sióstr Misjonarek Miłości świętą

Teresą, bo jej „świętość jest tak
bliska nas, tak czuła i owocna, że
spontanicznie nadal będziemy ją
nazywać Matką Teresą”.
Liturgiczne wspomnienie św.
Matki Teresy z Kalkuty będzie
obchodzone 5 września, tak jak
było dotychczas po beatyfikacji
przez Jana Pawła II w 2003 r.
Matka Teresa z Kalkuty nazywana była adwokatem biednych
i bezbronnych, bowiem przez
ponad 40 lat prowadziła hospicja
dla umierających, ubogich, chorych i sierot.
Urodziła się 26 sierpnia 1910
roku w Skopje. W 1979 roku
otrzymała Pokojową Nagrodę
Nobla. Zmarła 5 września 1997
roku w wieku 87 lat.
DP ∎

Modlitwa
za wstawiennictwem
św. Matki Teresy z Kalkuty
Święta Matko Tereso, w Tobie pragnienie Jezusa na Krzyżu
zapłonęło żywym płomieniem,
tak iż stałaś się światłem Jego
miłości dla innych. Ty, pragnąc
kochać Jezusa tak, jak nigdy dotąd nie był kochany, oddałaś Mu
się całkowicie, niczego Mu nie
odmawiając, stając się nosicielką Jego miłości do najbiedniejszych z biednych. Wyproś mi
u Jezusowego Serca tę łaskę [intencja]. Naucz mnie uległości
Jezusowi, aby przenikał cały
mój umysł, wolę, serce i dysponował nimi, tak by i moje życie
promieniowało Jego światłem i
Jego miłością wobec bliźnich.
Amen.

Z życia parafii

∎ LSO Parafii Starzyno

Z

acznijmy od tego, bo nie
każdy musi wiedzieć, co
oznacza skrót LSO. LSO to Liturgiczna Służba Ołtarza, czyli popularni MINISTRANCI. Z definicji
wynika, że ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu
Mszy Świętej, a także innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant pokazuje wiernym, że
sprawa Mszy Świętej i nabożeństw nie należy tylko do księdza, ale także do wiernych, całej

wspólnoty parafialnej. Wszyscy
powinniśmy się włączać w ten
wielki dar jakim jest Eucharystia.
W naszej starzyńskiej parafii
służy ok. 50 ministrantów. Bycie
ministrantem wydaje się miłe,
łatwe i przyjemne. Należy jednak
pamiętać, że to służba, i to służba
samemu Bogu. By zostać ministrantem, trzeba przejść wiele
etapów.
Przygotowanie do wyświęcenia trwa ok. trzech miesięcy. Na

początek aspirant, następnie
kandydat, potem choralista, ministrant krzyża, ministrant światła, ministrant księgi oraz ministrant ołtarza. Każdy ministrant
powinien wszystkie te funkcje
poznać i przez pewien czas wykonywać. W późniejszym czasie
starsi ministranci mogą starać
się o funkcję lektora oraz ceremoniarza. W naszej parafii w tym
momencie mamy czterech lektorów i ceremoniarza. Wstępne
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szkolenie przechodzi kilku kolejnych ceremoniarzy i lektorów.
Skończyły się wakacje. Wracamy do swoich obowiązków.
Staramy się wprowadzać nowy
grafik tak, aby na każdej Mszy

Świętej obecna była grupa ministrantów służących przy ołtarzu.
Jesteśmy otwarci na propozycje ze strony parafian. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zechcieliby aktywnie uczest-

niczyć w Eucharystii poprzez
czytanie, śpiewanie psalmów,
czy też odmawianie modlitw
podczas nabożeństw. Poczujmy
się jak jedna wspólnota, WIELKA
BOŻA RODZINA. Szymon Heland ∎

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę

∎ Radość z nawrócenia grzesznika

Ewangelia: Łk 15, 1-32; I czytanie: Wj 32, 7-11. 13-14; II czytanie: 1 Tm 1, 12-17
Ewangelia
bliżali się do Jezusa
wszyscy celnicy i
grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje
grzeszników i jada z
nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy
ma sto owiec, a zgubi
jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu
dziewięciu na pustyni i
nie idzie za zgubioną, aż
ją znajdzie? A gdy ją
znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca
do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi
im: „Cieszcie się ze mną,
bo znalazłem owcę,
która mi zginęła”.
Powiadam wam: Tak
samo w niebie większa
będzie radość z jednego
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy
nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć
drachm, zgubi jedną
drachmę, czyż nie zapala światła, nie wy

Z

miata domu i nie szuka
starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją,
sprasza przyjaciółki i
sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą
zgubiłam”.
Tak samo, powiadam
wam, radość powstaje u
aniołów Bożych z jednego grzesznika, który
się nawraca».
Powiedział też: «Pewien człowiek miał
dwóch synów. Młodszy
z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie
przypada».
Podzielił
więc majątek między
nich. Niedługo potem
młodszy syn, zabrawszy
wszystko, odjechał w
dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek,
żyjąc rozrzutnie. A gdy
wszystko wydał, nastał
ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej
krainy, a ten posłał go
na swoje pola, żeby pasł
świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt

mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się
i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma
pod dostatkiem chleba,
a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do
mego ojca, i powiem
mu: Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać
się twoim synem: uczyń
mię choćby jednym z
najemników». Wybrał
się więc i poszedł do
swojego ojca. A gdy był
jeszcze daleko, ujrzał go
jego ojciec i wzruszył
się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił
mu się na szyję i ucałował go.
A syn rzekł do niego:
«Ojcze,
zgrzeszyłem
przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać
się twoim synem».
Lecz ojciec rzekł do
swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą
suknię i ubierzcie go;
dajcie mu też pierścień
na rękę i sandały na
nogi. Przyprowadźcie
utuczone cielę i zabijcie:
będziemy ucztować i
bawić się, ponieważ ten

mój syn był umarły, a
znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się
bawić.
Tymczasem starszy
jego syn przebywał na
polu. Gdy wracał i był
blisko domu, usłyszał
muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy.
Ten mu rzekł: «Twój
brat powrócił, a ojciec
twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ
odzyskał go zdrowego».
Na to rozgniewał się i
nie chciał wejść; wtedy
ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu.
Lecz on odpowiedział
ojcu: «Oto tyle lat ci
służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś
nigdy koźlęcia, żebym
się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak
wrócił ten syn twój,
który roztrwonił twój
majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla
niego utuczone cielę».
Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty
zawsze jesteś przy mnie
i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się
weselić i cieszyć z tego,
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że ten brat twój był
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się».
Rozważanie
Powrót syna marnotrawnego do domu budzi nadzieję w każdym
grzeszniku. Uświadamia, że nie ma takiego

„

grzechu, który nie byłby
odpuszczony przez ojca,
który kocha. Tym ojcem
jest Bóg.
Jedynym warunkiem,
jaki stawia On zagubionemu synowi, czyli każdemu z nas, jest szczera
wola nawrócenia i uzna

nie własnej grzeszności.
Jednocześnie przypowieść ta przestrzega nas
także przed postawą
wiernego syna, który
nie potrafił się cieszyć,
że jego brat, który pobłądził, teraz skruszony
wraca do domu rodzin-
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nego. Brak miłosierdzia
i oparte tylko na ludzkich zasadach poczucie
sprawiedliwości mogą
prowadzić do zgorzknienia, smutku i zazdrości.
ks. Mariusz Krawiec SSP
„Ewangelia 2015” ∎

Myśl tygodnia

Bogatym nie jest ten kto posiada,
lecz ten kto daje

Święty Jan Paweł II ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. Serdeczne Bóg zapłać rodzinom, które włączyły się w przyjęcie dzieci z opiekunami z parafii św. Józefa z Czeczewa. Dziękujemy też
wszystkim, którzy pielgrzymowali do Sanktuarium w Swarzewie.
2. W najbliższy wtorek czuwanie fatimskie, ofiarowane w intencji mieszkańców Starzyna. O
godz. 17.30 różaniec fatimski, o 18.00 msza
święta, a następnie procesja z figurą Matki Boskiej. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.
3. Dzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie, Starzynie i w Werblini.
4. Zapowiedzi przedślubne.
I-sza: Aleksander Wyszecki i Aleksandra Krystyna Elwart z parafii Starzyno.
5. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. W biurze parafialnym można nabyć kalendarz rolników w cenie 30 zł oraz ćwiczenia
do katechezy dla klas 0 – 3 ze Starzyna w cenie
12 zł. U ministrantów otrzymać można biuletyn
parafialny pod nazwą „Głos Michała Archanioła”.
6. 1 października (sobota) odbędzie się pielgrzymka ministrantów i lektorów do Gdańska
Oliwy – zapisy u Wojciecha Zielke i Błażeja
Białk. W środę po mszy świętej wieczornej obowiązkowe spotkanie dla wszystkich ministrantów i lektorów.
7. W sobotę 15 października organizowana jest
pielgrzymka autokarowa do Lichenia – koszt
120 zł. - zapisy w biurze parafialnym.
8. Odpust parafialny ku czci św. Michała Archa-

nioła będzie miał miejsce w niedzielę 25 września. O godz. 14.00 w szkole w Werblini ciąg
dalszy odpustowego świętowania, organizowany przez KGW Werblinia i Wydział Kultury i
Turystyki Gminy Puck.
9. Jak co roku jesienią pragniemy zrealizować
jedną z ważniejszych inwestycji – pragniemy
przygotować własne nagłośnienie na uroczystości zewnętrzne jak pielgrzymki, Wszystkich
Świętych, Boże Ciało i Drogę Krzyżową ulicami
Starzyna, która po raz pierwszy przejdzie w
Wielkim Poście przyszłego roku. Serdecznie
prosimy o ofiary od poszczególnych rodzin na
ten cel – Bóg zapłać.
10. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy
za sprzątanie kościoła młodzieży bierzmowanej, a na sobotę o sprzątanie kościoła prosimy
młodzież bierzmowaną. W przyszłą niedzielę –
trzecią miesiąca ofiary na rzecz dalszych prac
inwestycyjnych i remontowych – serdeczne
Bóg zapłać.
11. W tym tygodniu z naszej rodziny parafialnej
pożegnaliśmy śp. Rafała Śluzewskiego, lat 34 ze
Starzyńskiego Dworu.

∎ Intencje mszalne
Poniedziałek, 12 września 2016 r.
– NMP Królowej
07:00 + Eryka i Augustyn Szeiba, wujkowie
16:30 + Czesław Kownatke (r. śm.)
17:30 + Otylia i Michał Zielke
18:00 + Siostry Łucja i Jadwiga
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Wtorek, 13 września 2016 r.
06:30 + Józef Kromlicki
07:00 + Juliusz Krampichowski, brat Józef
17:00 + Ojcowie Paweł i Gerard, siostra Danuta
18:00 + Mąż Łucjan Jaffke, rodzice z obojga stron
Środa, 14 września 2016 r. – Podwyższenie Krzyżą Świętego
07:00 + O Boże bł. w 3. rocznicę ślubu Marty i Konrada
+ Konrad Dettlaff (dn. ur.)
16:30 + Jerzy Dolmierski, rodzice chrzestni Otylia i Józef Christopf
+ Wujek Gerard
18:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny
+ Andrzej Dettlaff (dn. ur.)
Czwartek, 15 września 2016 r. – Matki Boskiej Bolesnej
07:00 + Michał Koss, z rodziny Koss, Ciskowskich i Marzejon
18:00 + Lucyna Bulczak, Otylia i Franciszek Bulczak
+ Rodzice Jan i Gertruda Rosienke, babcia Marta Szroder
Piątek, 16 września 2016 r. – św. Korneliusza i Cypriana
07:00 + Weronika i Józef Groenwald, Augustyn i Jadwiga Kromliccy
16:30 + Antoni Mielewczyk (dn. ur.)
18:00 + Rodzice Tekla i Augustyn Drzeżdżon, brat Franciszek, z rodziny Kreft i Drzeżdżon
Sobota, 17 września 2016 r. – św. Roberta Bellarmina
07:00 + Brat Antoni Jeka, siostra Stanisława, Benedykta oraz rodzice
15:00 Msza ślubna – Piotr Szaniawski i Małgorzata Dietrich
16:00 Jubileusz – 25 lat ślubu p. Marek i Danuta Szomburg
17:00 Jubileusz – 25 lat ślubu p. Tomasz i Iwona Witza
18:00 Do Matki Boskiej z prośbą o zdrowie i opiekę dla mamy Eryki
Okoń w 80-te urodziny
Niedziela, 18 września 2016 r. – XXV Niedziela Zwykła
07:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 27. rocznicę ślubu p. Roeske
+ Rodzice Anna i Leon Dettlaff
08:30 + Teściowie Magdalena i Jan Kromliccy
- Do Matki Boskiej dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i
Boże błogosłąwieństwo w 1. rocznicę ślubu Anny i Dawida
10:00 + Maria i Józef Gaffke, Jadwiga i Jan Skwiercz, z rodziny Gaffke
- Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Boskiej dla rodziny Zielka
11:00 + Anna i Paweł Tarnowscy, ciocia Tekla
12:00 + Brunon Grabowski, Zygmunt Trepczyk
+ Syna Andrzej Marzejon, rodzice Karsznia i Marzejon
14:00 Jubileusz – 45 lat ślubu p. Józef i Jadwiga Selewscy
18:00 Do Matki Boskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla rodziny w rocznicę ślubu
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz artykuły do publikacji prosimy kierować na adres mailowy
redakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.

Jeśli chcesz wstąpić do zespołu redakcyjnego, to śmiało zgłoś się na plebanii, wyślij
maila lub wiadomość na naszym profilu na Facebooku. Czekamy na Ciebie!

Z ksiąg parafialnych
Chrzty
W minionym tygodniu chrzest w
naszej parafii przyjęli:
 Patryk Abraham
 Julian Damian Zabłotni
 Lena Wiktoria Rathnau
 Magdalena Rompa
Śluby
W związek małżeński wstąpili:
 Janusz Szymański
i Justyna Zielka
 Łukasz Jakubczyk
i Martyna Chabowska
 Rafał Abraham
i Marzena Kaczmarczyk
Odeszli do Pana
Na wieczny odpoczynek Pan powołał:
 śp. Rafała Śluzewskiego
R.I.P.
Kalendarium

11 września 2001
∎ Dokładnie 15 lat temu 19 islamskich terrorystów dopuściło się jednego z najtragiczniejszych w skutkach zamachu
Tego dnia cały świat z przerażeniem przyglądał się fali ataków
terrorystycznych w USA, w których zginęło niemalże 3 tys.
osób.
Papieskie intencje modlitwy
różańcowej na wrzesień
Ogólna: Aby każdy wnosił
wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo
Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji
ewangelizacyjnej.
Dzisiaj spotkania różańcowe
w Kłaninie, Starzynie i Werblini.

