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Dzisiaj Nowy Rok – Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi – Światowy Dzień Pokoju

∎ Maryja – Boża
Rodzicielka
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Ikona Matki Bożej z Jasnej Góry
źródło: commons.wikimedia.org ∎

zisiejsze święto w sposób szczególny spośród
wszystkich przymiotów Maryi czci Jej macierzyństwo.

∎ Podsumowanie 2016 roku

D

zisiaj pierwszy dzień
nowego roku. Warto
więc podsumować ten miniony.
W 2016 roku miało miejsce
wiele wydarzeń związanych z
Kościołem w Polsce. Przede
wszystkim Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i tym samym wizyta papieża Franciszka w Polsce. Ojciec Święty
oprócz udziału w głównych

wydarzeniach ŚDM odwiedził
również m.in. sanktuarium na
Jasnej Górze i obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.
Podczas lipcowego spotkania młodych w Krakowie zgromadziło się ponad 2 miliony
osób z całego świata. Było to
jedno z największych wydarzeń roku na całym świecie.
W minionym roku obchodziliśmy również 1050. rocznicę Chrztu Polski. Otwarta została dla wiernych Świątynia
Bożej Opatrzności w Warszawie, do wybudowania której
zobowiązali się Polacy po
uchwaleniu Konstytucji w
1791 roku.
– Rok 2016 był przede
wszystkim rokiem wielkich
wydarzeń dla Polski i rokiem
młodych – podkreśla rzecznik
Episkopatu Polski ks. Paweł
Rytel-Andrianik. Wskazuje na
to, że kończący się rok może
być inspiracją do tego, aby
przeżywane treści znalazły
swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu: „w naszej
życzliwości, serdeczności, miłości bliźniego, w tym wszystkim, do czego zachęca nas
chrześcijaństwo”.
Rok 2016 w naszej parafii
W minionym roku w naszej
starzyńskiej parafii chrzest
przyjęło 63 dzieci, do pierwszej komunii przystąpiło 43

dzieci, bierzmowanie otrzymało 90 osób, sakrament małżeństwa zawarło 21 par,
uczęszczaliśmy do około 65
chorych, pożegnaliśmy 28
osób.
DP, episkopat.pl ∎

Z życia parafii

∎ Kabaret
Pùrtcë, czyli
znani z kościoła
kabareciarze

K

abaret Pùrtcë, czyli Szymon Heland i Wojtek
Zielke. Znani są z kościoła
wszystkim jednak ze strony
kabaretowej nie koniecznie.
Dla wielu zaskoczeniem na
pewno jest to, że działamy już
czwarty rok. Naszą działalność
rozpoczęliśmy w gminie Krokowa, a dokładnie w Sławoszynie w Dniu Kobiet w 2013
roku. Bazowaliśmy głównie na
szportach, które opowiadaliśmy podczas każdego naszego
występu.
Z biegiem czasu postanowiliśmy zadbać o nazwę naszego
kabaretu. W 2014 roku zadebiutowaliśmy ze skeczem
„Doktorka”, który pokazaliśmy
w Dniu Seniora w Starzynie i
nazwą kabaretu Werblińści
Sliwci. Jednak nazwa ta sprawiała wiele kłopotów konfe-
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ransjerom i postanowiliśmy ją
zmienić. Nazwę zmieniliśmy
10 lutego 2015 roku, kiedy publiczność zaczęła do nas przychodzić i mówić: „wa to jesta
Pùrtcë”. I tak zostało.
Pùrtcë po 4 latach owocnej
działalności w każdym zakątku woj. pomorskiego postanowili zrobić coś dla swoich. Od 6 stycznia rusza projekt „Wieczór z kabaretem”,
podczas którego pojawimy się
w każdej wiosce gminy Puck.
Bardzo chcemy, aby nasza
społeczność zobaczyła nasze
pomysły kabaretowe. Naśmiewamy się z wszystkiego co
przynosi życie, ponieważ jak
mawia moja babcia, życie to jeden wielki kabaret.
Od pewnego czasu wraz z
nami występuje również
Agata Grenwald. Mam nadzieję, że miło wszystkich zaskoczy. Nie będę zdradzał co
zagramy. Proszę przyjść i samemu zobaczyć.
Podczas „Wieczoru z kabaretem” będzie można zobaczyć starsze skecze oraz nowe.
W Starzynie zapraszamy w
piątek, 6 stycznia w Uroczystość Trzech Króli o godzinie
16.00 do remizy OSP. Serdecznie zapraszamy wszystkie
osoby z naszej parafii. Wstęp
jest wolny.
Szymon Heland ∎

(Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero
później w innych miejscach
wymieniane jest imię Mateusz.
Prawdopodobnie Chrystus powołując Lewiego nadał mu
imię Mateusz. Imię to pochodzi z hebrajskiego Mattaj lub
Mattanja, co po polsku oznacza "dar Boga" (Teodor, Deusdedit, Bogdan).
Mateusz był Galilejczykiem,
synem Alfeusza z Kafarnaum.
Jego pracą było pobieranie ceł
i podatków w Kafarnaum, jednym z większych handlowych
miasteczek nad jeziorem Genezaret. Pobierał tam opłaty
za przejazdy przez jezioro i
przewóz towarów. Potem stał
się uczniem Jezusa i Ewangelistą.
Chrystus powołał Mateusza
na swojego ucznia po cudownym uzdrowieniu paralityka,
którego spuszczono przez
otwór zrobiony w suficie
mieszkania (Mt 9, 1-8). O tym
cudzie musiał dowiedzieć się i
Mateusz, gdyż natychmiast
rozniosły go setki ust. Być
może Mateusz słuchał wcześniej mów pokutnych Jana
Chrzciciela.
Na wezwanie Chrystusa zostawił wszystko i poszedł za
Nim. Nawrócony, zaprosił do
swego domu Jezusa, Jego
uczniów i swoich przyjaciół:
celników i współpracowniUczniowie Jezusa (cz. 7)
ków. W czasie uczty faryzeusze zarzucili Chrystusowi, że
nie przestrzega Prawa. Ten
Wspomnienie: 21 września
jednak wstawił się za swoimi
Atrybuty: topór, lanca, sakwa,
współbiesiadnikami.
Odtąd
księga, pióro, uskrzydlony młoMateusz pozostał już w gronie
dzieniec lub miecz
wangeliści Marek i Łukasz Dwunastu Apostołów.
W swojej Ewangelii (napisanazywają Mateusza najpierw: "Lewi, syn Alfeusza" nej ok. 85 roku) przekazał

∎ Św. Mateusz
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wiele szczegółów z życia Jezusa, których nie ma w innych
Ewangeliach, np. rozbudowany tekst kazania na Górze,
przypowieść o kąkolu, o ukrytym skarbie, o drogocennej
perle, o dziesięciu pannach.
Głosił naukę Jezusa wśród pogan, najprawdopodobniej w
Etiopii. ponieważ na początku
swojej ewangelii ukazuje
ziemską genealogie Jezusa podając imiona wszystkich Jego
przodków. Jak świadczy Klemens Aleksandryjski Mateusz
do 42 roku przebywał i nauczał w Jerozolimie, następnie
udał się do Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Według innych opinii apostołował w kraju Fartów oraz w
Persji. Jego relikwie w X wieku
miały być przewiezione ze
Wschodu do Salerno w pobliżu
Neapolu.
oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Zaryzykować
dla Boga

I czytanie: Lb 6, 22-27
II czytanie: Ga 4, 4-7
Ewangelia: Łk 2, 16-21
Ewangelia
asterze pospiesznie udali
się do Betlejem i znaleźli
Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli,
opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im
pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała
wszystkie te sprawy i rozwa-
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żała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc
i wysławiając Boga za
wszystko, co słyszeli i widzieli,
jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i
należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je
nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
Rozważanie
ycie duchowe jest najwspanialszą przygodą, jakiej

Ż

człowiek może doświadczyć.
Poszukiwanie Boga jest naszym powołaniem. Tylko
wówczas, gdy spotkamy osobowego Boga, poczujemy się
autentycznie spełnieni.
Pasterze wyruszyli w drogę
do Betlejem. Postąpili w ten
sposób wierni natchnieniom
anioła. Pozwolili się oderwać
od swojej codzienności. Podjęli ryzyko, aby przeżyć coś zupełnie innego, głębszego, coś,
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co nada ich życiu inny wymiar.
W Betlejem rzeczywiście spotkali Zbawiciela. Do domu
wracali, chwaląc i błogosławiąc Boga. Byli szczęśliwi.
Gdy Bóg cię wzywa, gdy daje
ci impulsy do pójścia za Nim,
nie bój się zaryzykować i daj
Mu się poprowadzić.
ks. M. Krawiec SSP
„Ewangelia 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Od dzisiaj, 1 stycznia, zmiana układu
mszy świętych niedzielnych – msza
święta o godz. 8.30 w Werblini, a msze
codzienne w Werblini o godz. 17.00.
2. W przyszłą niedzielę Słowo Boże głosił będzie ks. Andrzej Buja – kolekta na pomoc w
budowie kościoła w Ostrowie.
3. W tym tygodniu dni eucharystyczne – w
czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30 w intencji powołań
kapłańskich i zakonnych; spowiedź święta
w piątek przed mszami świętymi.
4. W piątek uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli – msze święte z poświęceniem kredy w układzie niedzielnym.
W tę uroczystość zapraszamy całą Wspólnotę Żywego Różańca na mszę św. i podzielenie się opłatkiem na godz. 10.00 w kościele w Starzynie. W piątek o godz. 16.00
w remizie OSP Starzyno występ kabaretu
Pùrtcë, na które serdecznie zapraszamy.
5. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów otrzymać można
biuletyn parafialny „Głos Michała Archanioła”. Osoby, które chciałyby odmawiać
brewiarz mogą go bezpłatnie otrzymać w
biurze parafialnym.
6. Dzisiaj na godz. 12.00 zapraszamy osoby
odmawiające brewiarz.
7. Plan kolęd na najbliższy czas jest następujący:

 Poniedziałek, 2 stycznia: Radoszewo Wybudowanie (od godz. 13.00 – prosimy o
pojazd),
 Wtorek, 3 stycznia: Sulicice – domy we
wiosce (od godz. 13.00), majątek (od godz.
19.00),
 Środa, 4 stycznia: Sulicice – Północ od
państwa Pulczyńskich do państwa Kaczykowskich (od godz. 13.00),
 Czwartek, 5 stycznia: Sulicice – Północ od
państwa Pawlik do państwa Rybandt (od
godz. 13.00),
 Piątek, 6 stycznia: Sulicice Blok (od godz.
14.00),
 Sobota, 7 stycznia: Sulicice Południe od
państwa Tarnowskich do państwa Gnech
(od godz. 9.00); Kłanino Blok 24 (od godz.
15.00).
Zapowiedzi przedślubne: II-ga: Łukasz Paweł Drafz z parafii Tyłowo i Natalia Magdalena Szewczyk z parafii Starzyno.
8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
państwu Fleming, Kulka i Lieske ze Starzyna, na sobotę po mszy porannej prosimy
o sprzątanie kościoła młodzież bierzmowaną. Serdecznie Bóg zapłać 157 rodzinom
za ofiary złożone w ubiegłym roku na rzecz
nagłośnienia zewnętrznego naszej parafii.
Bóg zapłać mieszkańcom Starzyńskiego
Dworu wraz z panem Sołtysem Waldema-
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rem Bradtke za ufundowanie nowej szafy dla
ornatów i paramentów liturgicznych. Bóg zapłać dobroczyńcom i OSP z Werblini za ufundowanie nowego, trójstopniowego gongu.
9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stefana Dettlaff, lat 83 ze
Starzyna i śp. Gracjana Zielke, lat 74, z Werblini.

∎ Intencje mszalne

Z ksiąg parafialnych
W minionym tygodniu Pan powołał do siebie:
 śp. Stefana Dettlaff
 śp. Gracjana Zielke
Chrzest święty przyjęli:
 Jagoda Kulka
 Franciszek Piotrowicz
 Zofia Wicka
 Edward Zielke

Poniedziałek, 2 stycznia 2017 r. – Św. Bazylego i Grzegorza
07:00 - W intencji parafian
18:00 + Zofia, rodzice, dziadkowie, teściowie, rodzice
W najbliższym czasie
chrzestni z obojga stron, siostra Renata
6 stycznia
Wtorek, 3 stycznia 2017 r. – Najświętszego Imienia Jezus
∎ Uroczystość Objawienia
07:00 - W intencji parafian
18:00 + Dziadek Marian Liss (r. śm.)
Pańskiego (Trzech Króli)
Środa, 4 stycznia 2017 r. NOWENNA
Bóg objawia się całemu światu –
wyznawcom Boga jak i również
07:00 - O Boże bł. dla kapłanów
17:00 + Stefania i Leon Harms, brat Leon, siostry Anna i Eryka; ludom nieżydowskim i pogańskim. Trzej mędrców przybywa
+ Franciszek Dzierżyński
złożyć hołd Chrystusowi, który
18:00 - W intencji parafian; W intencji chorych i cierpiących; jest zbawicielem wszystkich – poDo MB z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Kingi; nad podziałami. Królowie (KacDo MB o zdrowie i Boże bł. dla ojca Kazimierza w 80. per, Melchior i Baltazar) wiozą ze
urodziny; + Magdalena Ciesielska; + Leon Liss (4 r. śm.); sobą dary: mirrę, kadzidło i złoto.
+ Gertruda i Franciszek Płomień; + Monika Kwidzińska
(r. śm.); + Syn Łukasz Licau; + Rodzice Michał i Anasta- Papieskie intencje
zja Bullmann, Stefania i Stefan Szalewscy; + Wujek Ste- na styczeń
fan Dettlaff – od Urszuli z rodziną
Ewangelizacyjna: Aby wszyscy
Czwartek, 5 stycznia 2017 r.
chrześcijanie, dochowując wier07:00 - O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla bezdomnych ności nauczaniu Pana, angażowali
się, przez modlitwę i miłość bra18:00 + Rodzice Jan i Franciszka Kreft
Piątek, 6 stycznia 2017 r. – Uroczystość Objawienia Pań- terską, na rzecz przywrócenia
pełnej jedności kościelnej i
skiego (Trzech Króli)
współpracowali, mierząc się z ak07:00 + Rodzice Stefan (4 r. śm.)
tualnymi wyzwaniami stojącymi
08:30 + Augustyn Kownatke (r. śm.), Jan Kownatke (dn. ur.)
przed ludzkością.
10:00 + Teofil, Bernarda i Jan Ustarbowscy, Maria i Józef Wolaniuk
Myśl tygodnia
12:00 - O Boże błogosławieństwo dla Straży Honorowej NSPJ
„Pokój światowy zaczyna się od
18:00 + Rodzice Leon i Elżbieta, bracia Ryszard, Zbigniew i pokoju naszego serca”
Zdzisław
Kard. Stefan Wyszyński ∎
Sobota, 7 stycznia 2017 r.
Redakcja:
– Wspomnienie Św. Rajmunda z Penyafort
Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
07:00 + Mąż Rafał Sluzewski
18:00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dal- Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz artykuły do publikacji prosze bł. i zdrowie dla rodziny w rocznicę ślubu
simy kierować na adres mailowy reNiedziela, 8 stycznia 2017 r. – Święto Chrztu Pańskiego
dakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.
07:00 + Ojciec Alfred Pliński
Pozyskane ofiary przekazywane są
na fundusz ministrancki naszej para08:30 Werblinia: + Ojciec Alfons Semerling (r. śm.)
fii.
10:00 + Irena Bullmann (23 r. śm.)
12:00 + Chrzestny Jan, rodzice Anna i Stefan Lieske | 18:00 + Córka Nikola

