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Tygodnia Ekumenicznego na
nabożeństwa organizowane w
świątyniach różnych wyznań,
zapraszani są przedstawiciele
bratnich Kościołów.
Nabożeństwo Centralne tegorocznego Tygodnia odbęod hasłem „Pojednanie – dzie się dzisiaj o godz. 16.00 w
miłość Chrystusa przy- katedrze św. Floriana na warnagla nas” (por. 2 Kor 5,14– szawskiej Pradze. episkopat.pl ∎
20) przebiega rozpoczęty w
środę Tydzień Modlitw o Z życia parafii
Jedność Chrześcijan.
„Wzywamy do jedności
chrześcijan, bo wzywamy Jezusa. Pragniemy żyć w jedności, gdyż chcemy naśladować
zisiaj w naszej parafii
Chrystusa i praktykować Jego
gościmy chór „Morzamiłość” – mówi papież Franci- nie” z Kosakowa, który podszek.
czas mszy świętych o godz.
W całej Polsce chrześcijanie 10.00 i 12.00 wystąpi z konróżnych wyznań odwiedzają certem kolęd.
świątynie bratnich Kościołów
Kaszubski Regionalny Chór
i wspólnie się modlą o pełną i Morzanie został założony 22
widzialną jedność chrześcijan. marca 2001 roku z myślą o
Zgodnie z tradycją, podczas kontynuacji działalności To-

Z życia Kościoła

∎ Trwa Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan

P

∎ Chór „Morzanie” z Kosakowa

D

Fot.: facebook.com/chor.morzanie ∎

warzystwa Śpiewaczego istniejącego na terenie obecnej
gminy Kosakowo w początkowych latach XX wieku, założonego przez działacza kaszubskiego, poetę i gawędziarza –
Józefa Klebbę.
Jest amatorskim chórem regionalnym promującym kulturę kaszubską, jej tradycję i
folklor. Jego głównym celem
statutowym jest propagowanie amatorskiego śpiewu chóralnego, a także muzyki poważnej wśród mieszkańców
gminy i jej okolic.
Dyrygentem chóru jest dr
hab. Przemysław Stanisławski, który dba o prestiż i poziom wokalny chóru. Dzięki
jego profesjonalizmowi może
poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami oraz tytułem ambasadora Gminy Kosakowo.
Podczas swej działalności
chór dał już kilkaset koncertów, w tym między innymi w
naszej starzyńskiej parafii.
Chór Morzanie może się poszczycić nie tylko koncertami
w całej Polsce, ale również
licznymi trasami koncertowymi zagranicą m. in. na Litwie, w Niemczech, Austrii czy
we Włoszech.
Repertuar zespołu obejmuje utwory od renesansu do
współczesności, kolędy i pastorałki, a także wiele pieśni i
melodii ludowych z różnych
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regionów. Dominującą część
repertuaru stanowią pieśni tematycznie związane z Kaszubami i morzem.
DP ∎

Warto poczytać

∎ Czym jest wizyta duszpasterska?

T

rwa czas wizyt duszpasterskich. Zastanówmy
się, czym jest tradycyjna kolęda i jak ją rozumieć?
Przede wszystkim obejmuje
ona wspólne dziękczynienie
za otrzymane łaski, prośbę o
błogosławieństwo w nowym
roku. Modlitewne spotkanie
kolędowe stanowi swoiste wyznanie wiary rodziny.
Niektórzy sądzą, że najważniejszym elementem wizyty
powinna być rozmowa księdza z przyjmującymi go parafianami. Innym wydaje się, że
kolęda to jakaś kościelna wizytacja, kontrola. Tymczasem
wizyta duszpasterska jest
przede wszystkim spotkaniem
modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie
z nią się pomodlić. Dlatego, np.
we Włoszech, to wydarzenie
nazywane jest błogosławieniem domów i rodzin. Tam katolicy z radością oczekują wizyty swojego kapłana, aby
wspólnie modlić się o Boże
błogosławieństwo dla domu i
dla rodziny w nowym roku.
Dla nich to wielkie wydarzenie.
Zwyczaj odwiedzania przez
kapłanów domów wiernych
ma swoją długą historię. Pisał

o tym już w III wieku św. Atanazy. Spopularyzowano je w
głębokim średniowieczu, a
zdaniem wielu historyków Kościoła, to właśnie wizyty duszpasterskie dały podwaliny pod
organizację parafii na terenach Polski. Uzasadnienia tej
praktyki doszukiwano się
także w zapisie Ewangelii. U
św. Łukasza czytamy, że Chrystus poleca swoim uczniom,
aby szli „do każdego miasta i
miejscowości, dokąd sam
przyjść miał” (por. 10, 1-12).
Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje
uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy
też życia konkretnej rodziny.
Jest okazją do tego, aby porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Czasem trzeba też upomnieć. Wielu ludzi potrzebuje
kontaktu ze swoim księdzem.
Jednak nie zawsze jest okazja,
aby się spotkać, porozmawiać.
Praca, zajęcia domowe, wychowywanie
dzieci.
To
wszystko sprawia, że nie zawsze znajdujemy na to czas.
Jak się do tego spotkania
przygotować? Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze
swoim błogosławieństwem.
Przygotowanie powinno mieć
wymiar duchowy - poprzez
udział w modlitwie, i zewnętrzny - stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece,
Pismo Święte, przygotowana
woda święcona.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy: „Pragnąc
dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać
się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych,
zwłaszcza w niepokojach i
smutku, oraz umacniając ich w
Panu, jak również - jeśli w
czymś nie domagają - roztropnie ich korygując” (KPK kan.
529 §1).
oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Posłany do
grzeszników

I czytanie: Iz 8, 23b – 9, 3
II czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 17
Ewangelia: Mt 4, 12-23
Ewangelia
dy Jezus posłyszał, że Jan
został uwięziony, usunął
się do Galilei. Opuścił jednak
Nazaret, przyszedł i osiadł w
Kafarnaum nad jeziorem, na
pograniczu ziem Zabulona i
Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu,
Zajordanie, Galilea pogan!
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i
mieszkańcom cienistej krainy
śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać
i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie».
Przechodząc obok Jeziora
Galilejskiego, Jezus ujrzał
dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, An-
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drzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I
rzekł do nich: «Pójdźcie za
Mną, a uczynię was rybakami
ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.
A idąc stamtąd dalej, ujrzał
innych dwóch braci: Jakuba,
syna Zebedeusza, i brata jego,
Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi
swe sieci. Ich też powołał. A
oni natychmiast zostawili łódź
i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Gali-

leę, nauczając w tamtejszych
synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości
wśród ludu.
Rozważanie
ezus nie został posłany do
sprawiedliwych, ale do
grzeszników, nie do zdrowych,
ale do chorych. Ta prawda bardzo mocno wybrzmiewa na
kartach Nowego Testamentu.
Bóg nie odrzuca nikogo, nawet
największego grzesznika. Dla
każdego istnieje możliwość

J
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zbawienia, którą Bóg pragnie
zrealizować.
Kto lub co więc daje nam
prawo do tego, aby innym zbawienia odmawiać? Co więcej,
jaki grzech może nas samych
oddzielić od Boga? Nie ma takiego grzechu, który by nie
mógł być przebaczony. Bóg
jest bogaty w miłosierdzie.
Niech ta prawda nieustannie
rozświetla nasze wewnętrzne
ciemności.
o. Daniel Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Gościmy dzisiaj na mszach świętych o godz.
10.00 i 12.00 chór „Morzanie” z Kosakowa z
koncertem kolęd.
2. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 10.00 spotkanie dla kandydatów do
sakramentu bierzmowania, a po mszy o
12.00 dla dzieci przed pierwszą komunią
świętą.
3. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów otrzymać można
biuletyn parafialny „Głos Michała Archanioła”.
4. Plan kolęd na najbliższy czas jest następujący:
 Poniedziałek, 23 stycznia: Starzyno ul.
Długa od apteki do plebanii (od godz.
13.00),
 Wtorek, 24 stycznia: Starzyno ul. Żarnowiecka strona parzysta (od godz. 13.00),
 Środa, 25 stycznia: Starzyno ul. Kościelna
(od godz. 13.00), ul. Krótka (od godz.
19.00),
 Czwartek, 26 stycznia: Starzyno ul. Długa
od plebani do kapliczki przy ul. Mechowskiej (od godz. 13.00),
 Piątek, 27 stycznia: Starzyno ul. Lipowa
strona parzysta (od godz. 13.00), strona
nieparzysta (godz. 19.00),
 Sobota, 28 stycznia: Starzyno ul. Nowa

5.
6.

7.

8.

9.

(od godz. 9.00).
Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Marcin Józef Styn i Marta Maria Zmarzła-Styn z parafii Starzyno.
Koło Gospodyń Wiejskich w Starzynie wraz
z parafią Starzyno ogłasza zbiórkę książek
używanych jak i nowych aby powiększyć i
uatrakcyjnić zbiory naszej starzyńskiej biblioteki. Zachęcamy do oddawania przeczytanych, niepotrzebnych książek, zwłaszcza
lektur oraz powieści. Książki można przynosić do końca miesiąca na plebanię. Dziękujemy za włączenie się do szczytnej akcji.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki
w gm. Puck wraz z KGW Starzyno zapraszają wszystkie dzieci na przedstawienie teatralne pt.: „Żółta ciżemka”, które odbędzie
się 24 stycznia (wtorek) o godz. 17.00 w remizie OSP w Starzynie. Wstęp wolny.
Koło Gospodyń Wiejskich w Starzynie wraz
z Parafią Starzyno oraz OSP serdecznie zapraszają na dziecięcy bal przebierańców –
dzieci do klasy IV włącznie, który odbędzie
się 27 stycznia od godz. 16.00 do 19.00 w
remizie OSP w Starzynie. Rodziców, którzy
zechcieliby przynieść napoje, owoce, słodycze prosimy o kontakt z Joanną Liss, tel. 510
253 607.
Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach
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Dziękujemy za sprzątanie kościoła państwu Nędza i Rutha,
a o sprzątanie kościoła prosimy państwa Drawc i Szewczyk
przed uroczystością ślubną.

∎ Intencje mszalne

Z ksiąg parafialnych
W minionym tygodniu sakrament małżeństwa zawarli:
 Patryk Rutha i Agata Nędza

Poniedziałek, 23 stycznia 2017 r.
07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon, synowa Izabela
Kalendarium
18:00 + Brat Krzysztof Bizewski, dziadkowie z obojga stron
Wtorek, 24 stycznia 2017 r. – Św. Franciszka Salezego
22 stycznia 1863
07:00 W intencji parafian
∎ Wybuch powstania stycz18:00 + Józef Radtke (dn. ur.)
niowego
Środa, 25 stycznia 2017 r.
– Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Co dzisiaj?
07:00 + Rodzice Gertruda i Józef Groen
21-22 stycznia
17:00 Nowenna Werblinia: + Maria Zielke, Paweł Drzeżdżon,
Józef Kryża, dziadkowie z obojga stron, dusze w czyśćcu ∎ Dzień Babci i Dziadka
cierpiące; + Gracjan Zielke (m-c po śmierci od uczestni- Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejków pogrzebu); + Józef Lachs (r. śm).
18:00 Nowenna Starzyno: W intencji parafian, chorych i cier- sze życzenia.
piących, za Kościół i Ojczyznę; + Stefan Dettlaff (m-c po
Papieska intencja
śmierci od uczestników pogrzebu); + Brygida i Paweł;
+ Helena Pawlik (2 r. śm.), rodzice Stanisław i Gertruda na styczeń
Pawlik, teściowie Marta i Jan Branke, Damian Mudlaff; Ewangelizacyjna: Aby wszy+ Dziadkowie Leon Maszota, Elżbieta i Józef Lange, Al- scy chrześcijanie, dochowując
fons i Anna Hallmann, chrzestna Teresa Piper; + Barbara wierności nauczaniu Pana, anBojke (dn. ur.); + Stefania i Feliks Marks, dziadkowie z gażowali się, przez modlitwę i
obojga stron; + Rodzice Franciszek i Maria Lesnau; miłość braterską, na rzecz
+ Dziadkowie Kromliccy i Groenwald; + Dziadkowie Er- przywrócenia pełnej jedności
win i Gabriela Zaczek; + Dziadek Kazimierz, ciocia Alek- kościelnej i współpracowali,
mierząc się z aktualnymi wysandra i wujek Krzysztof.
zwaniami stojącymi przed
Czwartek, 26 stycznia 2017 r. – Św. Tymoteusza i Tytusa
ludzkością.
07:00 + Alfred Pliński
18:00 + Stefania i Feliks Marks
Myśl tygodnia
Piątek, 27 stycznia 2017 r. – Bł. bpa Jerzego Matulewicza
„Kto zaś umie dobrze czynić, a
07:00 + Elżbieta i Andrzej Krzyżon, Józef Skiba, siostra Ewa
18:00 + Tekla i Wiktor Rutha, Jan Tkaczyk, Hildegarda i Wa- nie czyni, grzeszy.”
List św. Jakuba 4:17 ∎
cław
Sobota, 28 stycznia 2017 r. – Św. Tomasza z Akwinu
Redakcja:
Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
07:00 + Łucja i Jan Felkner, barcia Bronisław i Jan
Uwagi i zapytania odnośnie biule16:00 Msza ślubna: Łukasz Drawc i Natalia Szewczyk
tynu oraz artykuły do publikacji
18:00 + Józef Surowiec (13. r. śm.)
prosimy kierować na adres maiNiedziela, 29 stycznia 2017 r. – IV Niedziela Zwykła
lowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
07:00 + Jan Jaffke, Mirosław Naczk, Jan Skoczke
08:30 + Jadwiga, Stefan, Maria, Ksawery Kohnke, Maria i Gra- Pozyskane ofiary przekazywane są
na fundusz ministrancki naszej pacjan Zielke, Paweł Dettlaff
rafii.
10:00 + Marta (r. śm.) i Jan (dn. ur.) Miłosz
12:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny
18:00 + Mąż Jan Rompca (r. śm.)

