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Z życia Kościoła

∎ Dzisiaj Niedziela Chrztu
Pańskiego

W

pierwszą niedzielę po
uroczystości Objawienia
Pańskiego
(Trzech
Króli) wspominamy chrzest
Chrystusa w Jordanie.
W czasie swojego chrztu objawił się On Izraelitom jako
prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu
rozpoczął Jezus - objawiwszy
swoje posłannictwo - swą
działalność publiczną.
Święto Chrztu Pańskiego
kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia. Po raz
ostatni zaśpiewamy w tym
dniu kolędy.
niedziela.pl ∎

∎ Historia 15 lat
Parafii Ostrowo

D

zisiaj w naszej parafii
gościmy proboszcza Parafii Ostrowo, ks. Andrzeja
Buję, który zgodził się napisać nam kilka słów o budowie tamtejszego kościoła.

Jestem pierwszym proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Ostrowie,
która powstała z wyłączenia z
części parafii w Karwi.
Warto wspomnieć, że zarówno Karwia jak i Ostrowo
do momentu erygowania parafii w Karwi (15 maja 1957r.)
– obydwie te miejscowości należały do parafii Strzelno, oddalonej ok. 10 km. Mszę św. inauguracyjną w Ostrowie odprawiłem w niedzielę 24
czerwca 2001 r. w kaplicy leśnej i początkowo zamieszkałem u ludzi. W pierwszych tygodniach Msze św. zarówno w
niedziele jak i w dni powszednie sprawowałem w lesie na
przeciwko cmentarza. Ponadto rozpoczęto przygotowania do utworzenia Kaplicy
wraz z możliwością zamieszkania proboszcza!
1 września 2001 r. J.E. ks.
Abp Tadeusz Gocłowski wyświęcił Kaplicę i odprawił tam
pierwszą Eucharystię. Od samego początku było wiadome,
że trzeba będzie budować
świątynię. Po trzech latach starań o teren pod budowę i wybraniu
najwspanialszego
planu oraz zdobyciu odpowiednich pozwoleń udało się
w maju 2004 roku rozpocząć
inwestycję. Wielu ludzi udzie-

lało mi olbrzymiej pomocy,
przede wszystkim cenna była
hojność Amandusa Jeki, który
ofiarował większość gruntu, a
pozostałość terenów udało się
dokupić.
Pierwszą Mszę św. w nowo budowanym kościele odprawił ks. Piotr Zaczek, świeżo
wyświęcony kapłan pochodzący z Ostrowa. Uroczystość
prymicyjna była wielkim przeżyciem dla całej wspólnoty i
odbyła się 14 czerwca 2009 r.
Skrótowy przebieg prac
budowlanych kościoła:
– od 2001 roku podejmowano starania pod grunt budowy kościoła i przeklasyfikowanie ziemi ornej;
– w 2002 roku zorganizowaliśmy przetarg na najlepszy
projekt kościoła. Większością
głosów wybrano dzieło prof.
Szczepana Bauma – projekt
nowoczesnej budowy przypominający rybackie łodzie spoczywające na kamieniach;
– po uzyskaniu odpowiedniej zgody – w maju 2004 roku
rozpoczęto wykopy pod budowę kościoła;
– w latach od 2005 roku do
2007 roku powstawały mury
świątyni.
Mając na uwadze zbliżające
się prymicje w naszej Wspólnocie, w 2008 roku zmuszeni
byliśmy do zaciągnięcia po-
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życzki w Banku Spółdzielczym
w Krokowej w wysokości
600.000 zł, którą podjęliśmy
się spłacić w okresie 15 lat.
Dzięki tak odważnej decyzji
udało się wykonać skomplikowaną konstrukcję dachu kościoła i obić ją papą.
Warto zaznaczyć, że od
września 2008 roku co miesiąc systematycznie, nawet z
małą nadwyżką, spłacamy zadłużenie i na miarę możliwości dalej prowadziliśmy prace:
– w 2009 roku podłączono
instalację elektryczną i wylano
posadzkę w kościele oraz postawiono 250 krzeseł dla wiernych i przygotowano tymczasową zakrystię;
– w 2010 roku zadaszono i
pokryto blachą tytanowo –
cynkową zakrystię i prezbiterium Kościoła oraz założono
instalację odgromową;
– w 2011 roku po stronie
wschodniej i północnej w Kościele wstawiono okna ;
– w 2012 roku po stronie zachodniej Kościoła oraz w zakrystii wstawiono okna;
– w 2013 roku ocieplono
dach nad zakrystią i założono
nagłośnienie w świątyni oraz
postawiono ołtarz z jednolitego kamienia;
– w 2014 roku wykonano
izolację dachu kościoła i rozpoczęto prace przy zakładaniu
boazerii na suficie;
– w 2015 roku dokończono
prace przy zakładaniu boazerii w kościele i wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych
świątyni, ponadto rozpoczęto
prace elewacyjne z łupanego
kamienia;
– w 2016 roku założono in-

stalację grzewczą w nawie kościoła i zalano posadzkę oraz
dostawiono kolejnych 48
krzeseł dla wiernych.
W najbliższych miesiącach i
latach w dalszym ciągu priorytetem jest regularna spłata pożyczki bankowej, a w miarę
możliwości planujemy:
– w 2017 r. założenie wewnętrznych drzwi frontowych, wykończenie zakrystii,
wyrównanie ścian i zamontowanie ekranu multimedialnego;
– w 2018 r. dokończenie elewacji Kościoła i zagospodarowanie przylegającego terenu;
– w 2019 r. zamówienie i
montaż części organów;
– w 2020 r. dokończenie budowy organów
– w 2021 r. rozpoczęcie ułożenia posadzki w Kościele, itp.
Oprócz prac związanych z
budową świątyni, w parafii
funkcjonuje pięć róż Żywego
Różańca, służba liturgiczna, a
od kilku miesięcy młody organista tworzy chór parafialny.
Podczas dużych uroczystości
proboszcza wspiera dwóch
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., a w codzienności p.
kościelny i dwóch organistów
(wymieniają się).
Parafia nasza co roku organizuje w górach zimowisko dla
dzieci i ich rodziców. Latem na
miejscu przygotowane są widowiska teatralne dla najmłodszych i liczne pielgrzymko–wycieczki po okolicy
oraz funkcjonuje tu dom rekolekcyjno-wypoczynkowy.
Olbrzymiej pomocy udzielają mi sami mieszkańcy wraz
z Radą Sołecką, liczni ludzie o

dobrym sercu, w tym wczasowicze i inne parafie, a na
pierwszym miejscu jest moja
rodzinna Parafia ze Starzyna –
w tym miejscu serdecznie Bóg
zapłać Ks. Janowi i Wam Drodzy Ziomkowie; oraz Urząd
Miasta.
Dzięki Bożemu błogosławieństwu i tak licznej pomocy,
w tej małej wspólnocie – liczącej 622 stałych mieszkańców –
przez to 15 lat udało się stworzyć rodzinę parafialną i te zewnętrzne „dzieła”. Za to
chwała Panu Bogi i wielkie
dzięki wszystkim ludziom!
Ks. Andrzej Buja,
proboszcz Parafii w Ostrowie ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Praktykuję
wiarę

I czytanie: Iz 42, 1-4. 6-7
II czytanie: Dz 10, 34-38
Ewangelia: Mt 3, 13-17
Ewangelia
ezus przyszedł z Galilei nad
Jordan do Jana, żeby przyjąć
od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To
ja potrzebuję chrztu od Ciebie,
a Ty przychodzisz do mnie?»
Jezus mu odpowiedział:
«Ustąp teraz, bo tak godzi się
nam wypełnić wszystko, co
sprawiedliwe». Wtedy Mu
ustąpił.
A
gdy
Jezus
został
ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.
A oto otworzyły się nad Nim
niebiosa i ujrzał ducha Bożego
zstępującego jak gołębica i
przychodzącego nad Niego. A
oto głos z nieba mówił: «Ten
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jest mój Syn umiłowany, w
którym mam upodobanie».
Rozważanie
esłanie Ducha Świętego na
Jezusa podczas chrztu
miało potwierdzić, że jest On
Synem Bożym. Było to potwierdzenie zewnętrzne, na
potrzeby obecnych tam osób,
gdyż Jezus i tak był już od dnia
swoich narodzin pełen Ducha

Z

Świętego. Takie zewnętrzne
znaki były potrzebne, aby ludzie mogli zrozumieć prawdy
wiary. Także dzisiaj Kościół
posługuje się znakami i obrzędami. Są one potrzebne, abyśmy łatwiej mogli przyjąć
prawdy wiary.
Nie rezygnujmy zbyt łatwo z
praktyk religijnych. Czasem
wydaje się nam, że można być
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wierzącym, ale niepraktykującym. Gdyby tak było, to Jezus
także zrezygnowałby z wszelkich zewnętrznych form. Nie
przyjąłby chrztu ani nie odwiedzał świątyni. On jednak
ustanowił w Kościele sakramenty, abyśmy z nich korzystali i dzięki nim znaleźli drogę
do Boga.
ks. Mariusz Krawiec SSP
„Ewangelia 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj w Kościele Niedziela Chrztu Pańskiego – naszą modlitwą otoczmy rodziców,
chrzestnych i kapłanów, którzy nam tego
sakramentu udzielali.
2. Dzisiaj Słowo Boże głosi ks. Andrzej Buja –
kolekta na pomoc w budowie kościoła w
Ostrowie.
3. W przyszłą niedzielę zapraszamy w czasie
mszy o godz. 12.00 na przedstawienie Jasełek w wykonaniu dzieci i młodzieży ze
Szkoły Podstawowej z Werblini.
4. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów otrzymać można
biuletyn parafialny „Głos Michała Archanioła” – dzieci prosimy o oddawanie dzisiaj
prac rysunkowych – rozstrzygnięcie w
przyszłą niedzielę na mszach świętych o
godz. 8.30 i 12.00. Osoby, które chciałyby
odmawiać brewiarz mogą go bezpłatnie
otrzymać w biurze parafialnym.
5. Plan kolęd na najbliższy czas jest następujący:
Poniedziałek, 9 stycznia: Sulicice Południe
od państwa Kreft do państwa Szewczyk i
Kobierzyńskich (od godz. 13.00 – prosimy o
pojazd),
Wtorek, 10 stycznia: Kłanino 20 (od godz.
13.00), Kłanino 18 (od godz. 19.00),
Środa, 11 stycznia: Kłanino 19 (od godz.
13.00), państwo Wiśniewscy i Przybylscy i
dom nr 16 (od godz. 19.00),
Czwartek, 12 stycznia: Kłanino – domy po
prawej stronie w kierunku na Krokowę (od

6.

7.

8.

9.

godz. 13.00), p. Roeske, Rompa, Bartkowscy
i Sieg (od godz. 19.00),
Piątek, 13 stycznia: Kłanino domy po lewej
stronie w kierunku na Krokową od państwa
Tarnowskich do państwa Lieske (od godz.
13.00), państwo Drafz, Kwidzińscy i Littwin
(od godz. 19.00),
Sobota, 14 stycznia: Kłanino – domy po lewej stronie w kierunku na Krokową od państwa Pipka do państwa Miotk (od godz.
8.00), od państwa Dettlaff do państwa Kohs
i Plocke (od godz. 14.00).
Niedziela, 15 stycznia: Starzyno - Ośrodek
Zdrowia (od godz. 15.00),
Zapowiedzi przedślubne:
III-cia: Łukasz Paweł Drafz z par. Tyłowo i
Natalia Magdalena Szewczyk z par. Starzyno.
Koło Gospodyń Wiejskich w Starzynie wraz
z OSP Starzyno mają zaszczyt zaprosić na
coroczny bal karnawałowy, który odbędzie
się 21 stycznia o godz. 20.00 w remizie OSP.
Koszt 70 zł/os. Zapisy i szczegółowe infor
macje u pani Joanny Liss pod nr tel. 510253-607 - do dnia 15 stycznia 2017 r.
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 Marszewskim, a o sprzątanie kościoła prosimy państwa Ellwardt i Zawal
przed uroczystością ślubną.
W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Irenę
Jaffke, lat 79, z Kłanina.
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∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 9 stycznia 2017 r.
07:00 - W intencji parafian
18:00 + Ojciec Stefan Steinke (dn. ur.)
Wtorek, 10 stycznia 2017 r.
– Wspomnienie Św. Grzegorza z Nyssy
07:00 - W intencji parafian
18:00 + Maria Pulczyńska
Środa, 11 stycznia 2017 r. NOWENNA
07:00 - W pewnej intencji
17:00 Werblinia: + Rodzice Blandyna i Brunon Lewiccy, Jan i
Augustyna Blar, Klara i Augustyn Okoń i brat Brunon
+ Gertruda Zaczek (r. śm.)
18:00 - W intencji parafian, za chorych i cierpiących, za Kościół i Ojczyznę; + Rodzice Józef i Franciszka Derc, siostra Zofia, bracia Leopold, Jan i Halina Derc; + Matka
Irena Maciejewska, rodzice Janina i Stefan Zalewscy; +
Rodzice Magdalena i Bolesław Hollender, bracia Andrzej i Jan Hollender; + Konrad Wiśniewski, syn Marek,
synowa Jolanta; Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i
zdrowie dla matki chrzestnej Anny Plińskiej i całej rodziny; + Jadwiga i Władysław Rompa; + Franciszek Kos
(m-c po śmierci od uczestników pogrzebu); + Henryk
Guzdraj (m-c po śmierci od uczestników pogrzebu);
Czwartek, 12 stycznia 2017 r.
07:00 + Bratowa Izabela Drzeżdżon (dn. ur.)
18:00 + Rodzice Agnieszka i Augustyn Laga, siostra Magdalena, szwagrowie Jan i Edmund
Piątek, 13 stycznia 2017 r. – Wspomnienie Św. Hilarego
07:00 + Rodzice Klara i Juliusz Buja
18:00 - Do MB dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla
państwa Skrzypkowskich w 20. rocznicę ślubu
Sobota, 14 stycznia 2016 r.
07:00 - W intencji parafian
16:00 Msza ślubna: Krystian Zawal i Patrycja Ellwardt
18:00 + Rodzice Teresa i Zygmunt Bigott, dziadkowie z obojga stron
Niedziela, 15 stycznia 2017 r. – II Niedziela Zwykła
07:00 + Brunon Gierszewski (19 r. śm.)
08:30 Werblinia: + Joanna i Jan Fleming
10:00 + Dziadkowie Klara i Leon Lietzau, Małgorzata i Franciszek Czybir
12:00 + Agatka Bojka (od koleżanek, kolegów, pani Marioli i
Marzeny) | 18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy

Z ksiąg parafialnych
W minionym tygodniu Pan
powołał do siebie:
 śp. Irenę Jaffke.

Rok 2017…
… rokiem świętego
Brata Alberta
∎ 25 grudnia rozpoczął
się w Kościele Rok świętego Brata Alberta.
Z tej okazji zaplanowanych
zostało wiele wydarzeń przypominających życie i działalność krakowskiego apostoła
ubogich. Najważniejszym będzie czerwcowa uroczysta celebra w krakowskim Sanktuarium Jana Pawła II, w której
udział wezmą przedstawiciele
Konferencji Episkopatu Polski
oraz rzesze wiernych zaangażowanych w liczne dzieła pomocy ubogim.
W najbliższym numerze biuletynu przedstawimy życiorys
św. Brata Alberta.

Papieska intencja
na styczeń
Ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując
wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i
miłość braterską, na rzecz
przywrócenia pełnej jedności
kościelnej i współpracowali,
mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed
ludzkością.

Myśl tygodnia
„Życie rodziców jest księgą,
którą czytują dzieci”
św. Augustyn ∎

Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
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