Nakład 200 szt.

Tygodniowy biuletyn parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Starzynie
Nr 3/2017 (20)

Niedziela, 15 stycznia 2017 r., II Niedziela Zwykła, Rok A, I

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Świętego Michała Archanioła
ul. Długa 17, 84-107 Starzyno

Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia, Radoszewo,
Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice
www.parafiastarzyno.pl
Polub nas na Facebooku

Z życia Kościoła

∎ Dzisiaj 103.
Światowy Dzień
Migranta i
Uchodźcy

I

migranci niepełnoletni,
„ bezbronni i pozbawieni
głosu” – tak brzmi tytuł papieskiego orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Papież w swoim przesłaniu
wzywa wszystkich do otoczenia troską nieletnich migrantów, zwłaszcza samotnych,
którzy są bezbronni i bezradni. Zwraca uwagę, że to
przede wszystkim nieletni
płacą koszty emigracji. „Dzieci
mają prawo do zdrowego i
bezpiecznego środowiska rodzinnego – pisze Ojciec Święty.
– Wszyscy nieletni mają prawo
być dziećmi”.
Franciszek podkreśla, że
„kwestia nieletnich migrantów musi zostać rozwiązana
począwszy od jej przyczyn”. A
należą do nich „wojny, korupcja, łamanie praw człowieka,
ubóstwo czy katastrofy ekologiczne”. Chrześcijanom Papież
przypomina, że kiedy pomagamy najmniejszym i najsłabszym, wprowadzamy w życie
Ewangelię. Na zakończenie
orędzia na Światowy Dzień
Migranta i Uchodźcy Franci-

szek zawierza opiece Świętej
Rodziny z Nazaretu wszystkich nieletnich, którzy opuścili
swą ojczyznę.
episkopat.pl ∎

∎ Kim był święty
Brat Albert?

R

ok 2017 jest w polskim
Kościele rokiem Świętego Brata Alberta. Rozpoczął się 25 grudnia 2016
roku czyli w dniu 100. rocznicy śmierci świętego i potrwa do kolejnych świąt Narodzenia Pańskiego.
Brata Alberta nazywano
„Najpiękniejszym
człowiekiem pokolenia”, „Szarym bratem”, „Polskim Biedaczyną z
Asyżu”, „Bratem wszystkich
ludzi”; Karol Wojtyła w swej
sztuce nazwał go „Bratem naszego Boga”, a potem, jako papież Jan Paweł II, podczas kanonizacji, „Patronem naszego
trudnego przełomu”.
Św. Brat Albert Chmielowski – Adam Bernard Hilary
Chmielowski – urodził się 20
sierpnia 1845 r. w Igołomi
koło Krakowa. Był najstarszym z trójki dzieci Wojciecha
i Józefy.
Jako osiemnastoletni student Szkoły Rolniczo-Leśnej w
Puławach brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Mełchowem
został ranny, w wyniku czego

Modlitwa
za wstawiennictwem
św. Brata Alberta
Boże, nieskończenie dobry
i miłosierny, wejrzyj na zasługi Świętego Brata Alberta,
który za przykładem Twego
Syna stał się bratem wszystkich ludzi i przez pokorną posługę najbardziej opuszczonym i skrzywdzonym, ocalał
w nich godność ludzką i
wzbudzał wiarę w Twoją
Opatrzność. Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie
użyczyć mi łaski..., o którą z
ufnością Cię proszę.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...
Święty Bracie Albercie
- módl się za nami.
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amputowano mu nogę.
W 1864 r. rozpoczął studia
malarskie w Paryżu. Po amnestii w 1865 r. przyjechał do
Warszawy, gdzie również studiował malarstwo, które później kontynuował w Gandawie
i w Akademii Sztuk Pięknych
w Monachium (1869-1874).
Malarstwo Chmielowskiego
charakteryzowało się prostotą
środków, naturalnością i nastrojowością. Oprócz tematyki
religijnej malował również realistyczne obrazy. W latach
80-tych powstał jego słynny
obraz "Ecce Homo".
W 1887 r. przywdział habit,
a rok później złożył śluby zakonne, przyjmując imię Albert
i dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założył zgromadzenia: Braci Albertynów
(1888 r.) i Sióstr Albertynek
(1891 r.), które oparte zostały
na regule św. Franciszka z
Asyżu.
Brat Albert zajmował się
biednymi i bezdomnymi.
Ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych przemieniał w przytuliska. Nie dysponując środkami materialnymi kwestował
na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz
pełniej posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów. Służbę na rzecz
bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej.
Zakładał domy dla sierot,
kalek, starców i nieuleczalnie
chorych. Pomagał bezrobotnym organizując dla nich
pracę. Słynne są słowa Brata
Alberta, że „trzeba każdemu
dać jeść, bezdomnemu miej-

sce, a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on
już tylko kraść albo żebrać dla
utrzymania życia”.
Schorowany brat Albert
zmarł 25 grudnia 1916 r. w
Krakowie. Wyniesienia Brata
Alberta do chwały ołtarzy, zarówno beatyfikacji jak i kanonizacji dokonał Ojciec Święty
Jan Paweł II. Relikwie Świętego znajdują się w Sanktuarium Świętego Brata Alberta
Ecce Homo w Krakowie.
Wspomnienie liturgiczne
świętego Brata Alberta obchodzimy 17 czerwca.
oprac. Małgorzata Meter ∎

Uczniowie Jezusa (cz. 8)

∎ Św. Tomasz

Wspomnienie: 3 lipca
Atrybuty: kątownica, kielich,
księga, miecz, serce, włócznia,
którą go przeszyto, zwój

więty Tomasz Apostoł,
zwany był także Didymos,
co znaczy bliźniak - nie wiemy
jednak, czyim bliźniakiem był
Tomasz. Według legendy miał
brata Eleazara lub siostrę Lizję. Nie wiadomo też nic o jego
pochodzeniu, rodzinie i zawodzie. Możemy tylko przypuszczać, że był rybakiem, jak
większość apostołów, gdyż w
opisie ze zmartwychwstałym
Chrystusem nad jeziorem Genezaret znajduje się wśród rybaków i jest wyliczony jako
drugi po Piotrze, obok synów
Zebedeusza i Natanaela.
Należał do ścisłego grona
Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go kilkakrotnie. Jego pytanie, gdy Jezus wyjaśniał uczniom pro-

Ś

blemy związane z wiecznością,
wywołało jedną z bardzo ważnych wypowiedzi Chrystusa:
„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej, jak tylko przeze
mnie” (J. 14,6).
W wieczerniku podczas
Ostatniej Wieczerzy zapowiedział, że gotów jest pójść za Jezusem na śmierć (J 14,5).
Osiem dni po zmartwychwstaniu Chrystusa włożył
rękę w bok objawianego się
apostołom Jezusa, bo chciał się
przekonać, że Jezus wstał z
martwych. Niedowierzający
wówczas Tomasz składa wyznanie wiary „Pan mój i Bóg
mój”, a wówczas odpowiedział
mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo
mnie ujrzałeś, ale błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a
uwierzyli” (J 20,19).
O późniejszych losach Tomasza, już po Zesłaniu Ducha,
Pismo Święte nic więcej nie
mówi. Ale istnieje domniemanie, że pracował wśród Partów
(obecnie Iran) i Persów, a później w Indiach. Istniejący tam
do dziś Kościół św. Tomasza
jest uważany za wspólnotę założoną dzięki misyjnej pracy
tego apostoła, który też tam
podobno zginął śmiercią męczeńską w 67 roku. Pochowano go w Mailapur (dzisiaj
przedmieście Madrasu). W III
wieku relikwie przeniesiono
do Edessy, potem na wyspę
Chios. W 1258 roku krzyżowcy przewieźli je do Ortony
w Italii. Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino,
Farmy, Rygi, Zamościa; architektów, budowniczych, cieśli,
geodetów, kamieniarzy mura-
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rzy stolarzy małżeństw, teolo- tym celu, aby on się objawił
gów.
oprac. DP ∎ Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo:
Słowo Boże na dzisiejszą
«Ujrzałem ducha, który zstęniedzielę
pował z nieba jak gołębica i
spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który
mnie posłał, abym chrzcił
wodą, powiedział do mnie:
I czytanie: Iz 49, 3. 5-6
„Ten, nad którym ujrzysz duII czytanie: 1 Kor 1, 1-3
cha zstępującego i spoczywaEwangelia: J 1, 29-34
jącego na Nim, jest Tym, który
Ewangelia
chrzci duchem Świętym”. Ja to
an zobaczył podchodzącego ujrzałem i daję świadectwo, że
ku niemu Jezusa i rzekł: «oto on jest Synem Bożym».
Baranek Boży, który gładzi
Rozważanie
grzech świata. To jest Ten, o
an Chrzciciel może być dla
którym powiedziałem: „Po
nas przykładem prawdzimnie przyjdzie Mąż, który wego posłańca, który nie zapomnie przewyższył godnością, mina o swojej misji i nie czyni
gdyż był wcześniej ode mnie”. z samego siebie celu głoszenia
Ja Go przedtem nie znałem, ale i nauczania. Cieszy się on z naprzyszedłem chrzcić wodą w dejścia Tego, którego zapo-

∎ Prawdziwy posłaniec

J

J
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wiadał, choć dla niego samego
oznacza to zakończenie misji.
Uznanie prawdy o sobie,
swoim miejscu i roli, jaką ma
się do odegrania, nie zawsze
jest proste. Wielokrotnie sami
chcemy być w centrum zainteresowania i dążymy do tego na
różne sposoby .Jednak kiedy
we własnym życiu duchowym
koncentrujemy się na sobie, to
paradoksalnie tracimy wrażliwość nie tylko na samych siebie oraz na innych, ale także na
samego Boga. To On jest tym,
który głosi i ma być głoszony.
Nasza rola może być różna, ale
nigdy nie może polegać na
tym, że my sami zajmujemy
Jego miejsce.
o. Daniel Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
Priebe (od godz. 13.00), rodziny p. Maszota (od godz. 19.00),
W przyszłą niedzielę w czasie mszy o godz.
 Piątek, 20 stycznia: Starzyński Dwór ul.
10.00 i 12.00 wystąpi chór „Morzanie”.
Długa od p. Jankowskich do p. Selke
Do nabycia jest nowy numer Gościa Nie(od godz. 13.00),
dzielnego. U ministrantów otrzymać można
 Sobota, 21 stycznia: Starzyno – Cegielnia
biuletyn parafialny „Głos Michała Archai Głuszewo (od godz. 8.00),
nioła”.
 Niedziela, 22 stycznia: Starzyno ul. SpoW biurze parafialnym można odbierać
kojna (od godz. 16.00).
świece komunijne w cenie 25 zł.
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Starzynie wraz
Plan kolęd na najbliższy czas jest następuz parafią Starzyno ogłasza zbiórkę książek
jący:
używanych jak i nowych, aby powiększyć
 Poniedziałek, 16 stycznia: Starzyński
i uatrakcyjnić zbiory naszej starzyńskiej biDwór ul. Jana Karwasza (od godz. 11.00),
blioteki. Zachęcamy do oddawania przeczyOsiedle Słoneczne (od godz. 19.00),
tanych, niepotrzebnych książek, zwłaszcza
 Wtorek, 17 stycznia: Starzyński Dwór ul.
lektur oraz powieści. Książki można przyGraniczna (od godz. 12.00), Brzozowa
nosić do końca miesiąca na plebanię. Dzię(od godz. 15.00),
kujemy za włączenie się do szczytnej akcji.
 Środa, 18 stycznia: Starzyno ul. Żarno- 6. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
wiecka strona nieparzysta (od godz.
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pa13.00),
mięć o krzyżach przydrożnych i kaplicz Czwartek, 19 stycznia: Starzyński Dwór
kach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
ul. Długa od p. Elwardt do p. Rompa i
państwu Ellwardt i Zawal, a o sprzątanie

∎ Ogłoszenia parafialne
1.
2.

3.
4.
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kościoła prosimy państwa Nędza i Rutha przed uroczystością ślubną.
7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Felicytas Dettlaff lat 91
z Werblini.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 16 stycznia 2017 r.
07:00 + Mąż Alfons Muttke (dn. ur.)
18:00 + Klemens (9 r. śm.) i Magdalena Kunc, Roman Wegner
Wtorek, 17 stycznia 2017 r.
– Wspomnienie Św. Antoniego Opata
07:00 W intencji parafian
18:00 + Bożena Dudek – od koleżanek i kolegów z Orfy
Środa, 18 stycznia 2017 r.
– Wspomnienie Św. Małgorzaty Węgierskiej
07:00 W pewnej intencji
17:00 Nowenna Werblinia: + Biskup Andrzej Śliwiński, ks.
Władysław Żakowski
18:00 Nowenna Starzyno: + W intencji parafian, za chorych i
cierpiących, za Kościół i Ojczyznę; + Stefania i Emil
Abraham; + Mąż Zbigniew Piontke, Ewa, Aleksandra i
Ryszar Stromscy; + Antoni i Konrad Dettlaff; + Rodzice
Franciszek i Stefania Pipka, Stanisław i Bronisława
Turczyn; + Rodzice Aleksander i Anna Zielke; + Czesława i Teofil Bonna (r. śm.); + Jerzy Bradtke (miesiąc
po śmierci od uczestników pogrzebu).
Czwartek, 19 stycznia 2017 r.
– Wspomnienie św. Józef Sebastiana Pelczara
07:00 W intencji parafian
18:00 + Jan i Franciszka Miłosz
Piątek, 20 stycznia 2017 r.
– Wspomnienie Św. Fabiana i Sebastiana
07:00 W pewnej intencji
18:00 + Ciocia Prakseda Kreft
Sobota, 21 stycznia 2016 r.
– Wspomnienie Św. Agnieszki, Dzień Babci
07:00 W intencji parafian
16:00 Msza ślubna: Patryk Rutha i Agata Nędza
18:00 + Rodzice Józef (dn. ur.) i Stefania Liss, Mąż Florian
Zielke
Niedziela, 22 stycznia 2017 r.
– III Niedziela Zwykła, Dzień Dziadka
07:00 + Helena i Franciszek Muza, Brygida i Jan Fleming
08:30 Werblinia: + Dziadkowie Marta i Józef Brzozowscy, Tekla i Juliusz Lesnau
10:00 + Dziadek Alfred Pliński
12:00 + Mieczysław Felkner
18:00 + Dziadek Zygmunt Wysocki

Z ksiąg parafialnych
W
minionym
tygodniu
chrzest święty przyjął:
 Kamil Zawal
Sakrament małżeństwa zawarli:
 Krystian Zawal
i Patrycja Ellwardt
Pan powołał do siebie:
 śp. Felicytas Dettlaff.

Co dzisiaj?

25. finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

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
„Czucie i wiara silniej mówią
do mnie niż mędrca, szkiełko i
oko”
Adam Mickiewicz ∎
Redakcja:
Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz artykuły do publikacji
prosimy kierować na adres mailowy
redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Pozyskane ofiary przekazywane są na
fundusz ministrancki naszej parafii.

