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Z życia Kościoła

∎ 2 lutego –
Święto Ofiarowania Pańskiego

C

zterdziestego dnia po
Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane
dawniej świętem Oczyszczenia
Najświętszej
Maryi
Panny, a w tradycji polskiej
świętem Matki Bożej Gromnicznej.

Ofiarowanie Pana Jezusa w
Świątyni Jerozolimskiej było
ważnym wydarzeniem w życiu
Świętej Rodziny. Według
Prawa Mojżeszowego, każda
kobieta przez czterdzieści dni
po urodzeniu chłopca, a przez
osiemdziesiąt dni po urodzeniu dziewczynki pozostawała
"nieczysta". Nie wolno jej było
dotykać niczego świętego, ani
wchodzić do świątyni.
W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa ma charakter
wybitnie Maryjny. Widzimy
Maryję, jako Tę, która sprowa-

dziła na ziemię niebiańskie
Światło i która tym Światłem
nas broni oraz osłania od
wszelkiego zła. Dlatego często
bierzemy do rąk gromnice,
zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Poświęcone 2 lutego świece, jakby widomy
znak Bożej Jasności, zapala się
w trudnych życiowych chwilach po to, aby „zadziałała” interwencja Bożej Opatrzności.
W religijnej tradycji polskiej
podczas burzy, nadal stawiamy świece – gromnicę w
oknach.
Ludowym zwyczajem –
gromnicę po poświęceniu w
kościele, zanoszono zapaloną
do domu, aby od tego ognia
rozpalić domowy ogień, co
miało zwiastować zgodę i miłość w rodzinie. Z zapaloną
gromnicą obchodził też gospodarz całe swoje obejście i dom,
klękając na każdym progu, aby
złe moce nie miały przystępu
do zagrody.
W każdym domu katolickim
powinna być przynajmniej
jedna gromnica. Zapala się ją
także przy konającym, aby Maryja - Ta, która niosła do świątyni Jezusa - Światłość Prawdziwą, prowadziła dusze
umierających wprost do wiekuistej światłości, do nieba.
Z Uroczystością Matki Bożej
Gromnicznej kończy się w Pol-

sce okres śpiewania kolęd,
trzymania żłóbków i choinek –
kończy się „przedłużony”
okres Bożego Narodzenia. Liturgicznie okres ten kończy się
wcześniej – Świętem Chrztu
Pana Jezusa. Jednak polski
zwyczaj ma swoje uzasadnienie nie tylko w dawnej tradycji, ale przede wszystkim w
tym, że w Matkę Bożą Gromniczną Pan Jezus jeszcze jako
Dziecię jest ofiarowany w
świątyni.
Od 1997 roku z woli Sługi
Bożego Jana Pawła II, Kościół
powszechny obchodzi również dnia 2 lutego, Dzień Życia
Konsekrowanego, poświęcony
modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę
Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach konsekrowanych.
Zachowajmy szacunek dla
gromnicznej świecy, jaki mieli
do niej nasi ojcowie i dziadowie.
oprac. Małgorzata Meter ∎

Nieśmy pomoc bliźnim

∎ Dzień Dawcy
Szpiku

C

hcielibyśmy
poruszyć
dzisiaj bardzo ważną
kwestię – pomocy osobom
chorym na nowotwory krwi
potrzebującym przeszcze-
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pienia krwiotwórczych koNowotwór może dotknąć
mórek macierzystych od każdego! Dlatego zachęcam
Dawcy niespokrewnionego. Państwa do wzięcia udziału w
akcji „Pomóż Januszowi i Innym”. Szczegóły na stronie internetowej parafii. Leszek Muza∎
Trwa akcja „Pomóż Januszowi i Innym”. Janusz Moczydłowski jest mieszkańcem powiatu puckiego. Urodził się i
całe życie mieszka w Helu. Jest
szczęśliwym mężem, ojcem,
dziadkiem oraz wielkim pasjonatem motocykli. We wrześniu Janusz usłyszał diagnozę
– ostra białaczka szpikowa. Od
tego momentu jego życie uległo zmianie. Czeka na przeszczep szpiku, czeka na swojego „bliźniaka genetycznego”.
Rodzina Janusza wraz z gronem przyjaciół przy ogromnym wsparciu przedstawicieli
władz, kościoła, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji oraz osób prywatnych
zainicjowali akcję rejestracji
potencjalnych Dawców szpiku
i komórek macierzystych z
Fundacją DKMS.
„Każdy z nas ma marzenia.
Choroba może przeszkodzić w
ich realizacji. Ty rejestrując się
dajesz nam, pacjentom, szansę
na spełnianie naszych marzeń.
Przyjdź i zarejestruj się, jako
potencjalny dawca szpiku” –
zachęca Pan Janusz.
Rejestracja potencjalnych
dawców odbędzie się 5 lutego
w godz. 10:30 – 17:00 w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu ul. Wuja Klemensa, a także w godz. 10:00 –
17:00 w Centrum Organizacji
Pozarządowych w Pucku Plac
Wolności 2.

Uczniowie Jezusa (cz. 9)

∎ Święty Jakub
Młodszy
Wspomnienie: 6 maja
Atrybuty: miecze i księga

zwany Młodszym lub
Jakub,
Mniejszym (dla odróżnienia

od drugiego Apostoła Jakuba,
zwanego także Starszym przy czym starszeństwo oznacza tu kolejność włączenia do
grona Apostołów), był synem
Kleofasa i Marii, rodzonym
bratem św. Judy Tadeusza,
krewnym Jezusa. W katalogach Apostołów jest wymieniany na jednym z ostatnich
miejsc - co oznacza, że przyłączył się do grona Apostołów
najpóźniej.
Pochodził z Nazaretu. Jego
matka była spokrewniona ze
św. Józefem.
Po zmartwychwstaniu Jezusa Jakub wyróżniał się
wśród Apostołów jako przewodniczący gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie. Kiedy
św. Piotr został cudownie
uwolniony przez anioła z więzienia, każe o tym oznajmić Jakubowi (Dz 12, 17). Na soborze apostolskim św. Jakub zaraz po Piotrze zabrał głos i
wpłynął na to, że św. Paweł
mógł spokojnie pełnić swoją
misję wśród pogan i nie narzucać im przepisów prawa Mojżeszowego (Dz 15, 13-21). Gdy
św. Paweł po raz ostatni na

Zielone Święta przybył do Jerozolimy (rok 57), św. Jakub
przyjął go życzliwie (Dz 21,
17-26) i wyraził radość z jego
sukcesów. Dla jego wszakże
bezpieczeństwa
proponuje
św. Pawłowi, aby poddał się
pewnym przepisom, które go
obowiązywały jako Żyda.
Święty Jakub był bardzo
szanowanym przez pozostałych uczniów. Święty Paweł
nazwał go filarem Kościoła.
Zginął jak męczennik – został strącony ze szczytu świątyni, a następnie ukamienowany w 62 roku. Pisze o tym w
„Dawnych dziejach Izraela” Józef Flawiusz.
oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Pójdźmy drogą
ku szczęściu

I czytanie: So 2, 3; 3, 12-13
II czytanie: 1 Kor 1, 26-31
Ewangelia: Mt 5, 1-12a
Ewangelia
ezus, widząc tłumy, wyszedł
na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w
duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się
smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą
ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną
i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni,
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albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą.
Błogosławieni,
którzy
wprowadzają pokój, albowiem
oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy
wam urągają i prześladują was
i gdy z mego powodu mówią
kłamliwie wszystko złe o was.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».
Rozważanie
ażdy z nas pragnie szczęścia. Szukamy go na wiele
różnych sposobów, ale w
praktyce rzadko korzystamy
ze wskazówek Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Trudno jest
nam zrozumieć, że to właśnie
one prowadzą do prawdziwego szczęścia.
Oczywiście
zaprezentowany w nich ideał jest piękny i
raczej mu nie zaprzeczamy, ale
jak to w życiu bywa, ideał ide-

K

3

ałem, a codzienność wymaga
innych wyborów. Często tak
myślimy i na skutek tego nasze
poszukiwania szczęścia zdaje
się nie mieć końca.
Droga, którą wskazuje nam
dzisiaj Jezus, nie jest prosta,
ale jeśli rzeczywiście Mu
ufamy, to możemy być pewni,
że doprowadzi nas do celu.
Bóg pragnie, abyśmy byli
szczęśliwi. Właśnie po to Jezus
wskazał nam drogę prowadzącą do szczęścia. Sami jednak musimy zadecydować, czy
nią pójdziemy. o. Daniel Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
12.00 zapraszamy osoby odmawiające brewiarz; spotkania różańcowe w Połchówku i
We czwartek uroczystość Ofiarowania Pańw Starzyńskim Dworze.
skiego – MB Gromnicznej kończymy okres
Do nabycia jest nowy numer Gościa NieBożego Narodzenia – msze święte o godz.
dzielnego. U ministrantów otrzymać można
10.00, 17.00 i 18.00. W czasie każdej mszy
biuletyn parafialny „Głos Michała Archaświętej święcimy gromnice, a w czasie mszy
nioła”. W biurze parafialnym można bezwieczornej świece dzieci pierwszokomunijpłatnie otrzymać brewiarze i indeksy katenych.
chetyczne.
W tym tygodniu przypadają dni euchary- 6. Plan kolęd na najbliższy czas jest następustyczne – Godzina Święta w czwartek od
jący: Poniedziałek, 30 stycznia: Starzyno ul.
godz. 17.30 – 18.00 – odwiedziny chorych z
Nowy Świat strona parzysta nr od 2 do 34
sakramentami świętymi w Werblini, Sta(od godz. 13.30), nr 36 do 44 (od godz.
rzyńskim Dworze, Radoszewie i Parszko19.00); Wtorek, 31 stycznia: Starzyno ul.
wie; piątek – odwiedziny chorych z sakraStarzyno ul. Nowy Świat strona nieparzysta
mentami świętymi w Starzynie, Kłaninie,
(od godz. 13.00); Środa, 1 lutego: Starzyno
Połchówku i Sulicicach, o godz. 15.30 spoul. Osiedle Leśne (od godz. 13.00), ul. Spółwiedź święta w Werblini, o godz. 17.00 spodzielców (od godz. 19.00); Czwartek, 2 luwiedź w Starzynie.
tego: Starzyno ul. Mechowska i DominikańW piątek dzień św. Błażeja – po mszach
ska (od godz. 13.00), ul. Trzy Gracki (od
świętych błogosławieństwo świec od chogodz. 19.00); Piątek, 3 lutego: Starzyno ul.
rób gardła. W niedzielę po mszy świętej o
Długa strona nieparzysta od kapliczki do legodz. 7.00 i 8.30 poświęcenie chleba i wody
śniczówki (od godz. 11.00); Sobota, 4 luku czci św. Agaty.
tego: Starzyno ul. Długa strona parzysta od
W przyszłą niedzielę w czasie mszy świętej
nr 32 do 58 (od godz. 8.00), nr 60 do 72 (od
o godz. o 12.00 jasełka przedstawią dzieci z
godz. 13.00), ul. Pucka (od godz. 10.00), ul.
przedszkola "Pod Aniołami". W niedzielę 19
Ogrodowa (od godz. 11.00), ul. Słoneczna
lutego o godz. 10.00 i 12.00 wystąpi Mło(od godz. 14.00). Ofiary z kolędy przeznadzieżowa Orkiestra Dęta z Władysławowa.
czamy jak co roku na polisę ubezpieczenia
W przyszłą niedzielę na mszę świętą o godz.

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.

3.

4.

5.
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budynków parafialnych i cmentarza, zobowiązania wobec Kurii
Biskupiej i Seminarium Duchownego oraz dar dla Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie.
7. Zapowiedzi przedślubne: II-ga: Marcin Józef Styn i Marta Maria
Zmarzła-Styn 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 Drawc i Szewczyk, a
w czwartek o sprzątanie kościoła i zdjęcie dekoracji świątecznej
w kościele po mszy wieczornej prosimy mieszkańców z ul. Nowy
Świat ze Starzyna.
9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Sluzewską, lat 94 ze Starzyńskiego Dworu.

∎ Intencje mszalne
Poniedziałek, 30 stycznia 2017 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Żona i matka Stefania Muza (7 r. śm.)
Wtorek, 31 stycznia 2017 r. – Wspomnienie Św. Jana Bosko
07:00 W intencji parafian | 18:00+ Michał, Otylia i Stefania Zielke
Środa, 1 lutego 2017 r.
07:00 W pewnej intencji
17:00 Nowenna Werblinia: O zdrowie i opiekę Matki Boskiej dla Andrzeja; + Józef i Felicja Dettlaff, Janina Kowalewska; O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie; + Rodzice Wiktoria
i Jan Zielke, brat Benedykt, Jan, Michał i Stanisław
18:00 Nowenna Starzyno: W intencji parafian, chorych i cierpiących, za Kościół i Ojczyznę; + Matka Stefania Jankowska (4 r.
śm.), ojciec Ignacy Jankowski, rodzice Maria i Franciszek Torłop; + Bożena Dudek – od pracowników firmy Jantar; + Rodzice Władysław i Maria Lemke, dusze cierpiące w czyśćcu.
Czwartek, 2 lutego 2017 r. – Święto Ofiarowania Pańskiego
10:00 + Halina Rompa, rodzice Jan i Stefania, teściowie Władysław
i Jadwiga, bracia Stefan i Roman Parchem
17:00 W intencji parafian
18:00 + Małgorzata i Władysław Gaffke, z rodziny Gaffke i Konke
Piątek, 3 lutego 2017 r. – Wspomnienie Św. Błażeja
07:00 + W intencji parafian
16:00 + Rodzice Blandyna i Brunon, Mąż Jerzy i brat Brunon
18:00 Do MB dziękczynna z prośbą o zdrowie dla Krystyny i Gerarda w rocznicę ślubu
Sobota, 4 lutego 2017 r.
07:00 W pewnej intencji
18:00 + Mąż Mirosław Dettlaff (r. śm.)
Niedziela, 5 lutego 2017 r. – V Niedziela Zwykła
07:00 + Jan, Franciszek Adrian, Franciszek, Elżbieta, Anna, Gerard i
Apolonia Pulczyńscy
08:30 + Jan Radtke (dn. ur.)
10:00 + Matka Jadwiga Klein (5 r. śm.)
12:00 + Magdalena (r. śm.) i Jan Kaczykowscy
15:00 + Józef Radtke (r. śm.), z rodziny Radtke
18:00 + Teresa Brzozowska (5r. śm.), z rodziny Brzozowskich i Koss

Z ksiąg parafialnych
W minionym tygodniu sakrament chrztu przyjął:
 Wojciech Jan Koziróg
W związek małżeński wstąpili:
 Łukasz Drawc i Natalia
Szewczyk

Co dzisiaj?
29 stycznia

∎ Światowy Dzień Trędowatych
Co roku w ostatnią niedzielę
stycznia przypada Światowy
Dzień Trędowatych, ustanowiony z inicjatywy francuskiego podróżnika, poety i
dziennikarza Raoula Follereau w 1954 roku. Jest okazją
do zwrócenia uwagi świata na
problem ludzi chorych na trąd
i wyrażenia solidarności z
nimi.

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
„Początkiem dobrych czynów
jest wyznanie złych”
Św. Augustyn ∎
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.

