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Z życia Kościoła

∎ Święta Agata,
dziewica i męczennica

D

zisiaj Kościół wspomina Świętą Agatę.
Według tradycji Agata przyszła na świat w Katanii na Sycylii ok. 235 roku jako córka w
arystokratycznej rodzinie. Po
przyjęciu chrztu postanowiła
żyć w dziewictwie. Miała oznaczać się niezwykłą urodą, a
sam namiestnik rzymski Sycylii ubiegał się o jej rękę.
Agata jednakże odrzuciła
jego propozycję i dlatego została oddana do domu rozpusty, gdzie z Bożą pomocą
ustrzegła swojej niewinności.
Bito ją po twarzy, wrzucono
do więzienia, torturowano, obcięto piersi, tarzano po skorupach i rozpalonych węglach.
Po takich mękach modląc się
w więzieniu oddała ducha
Panu 5 lutego 251 r.

Chrześcijanie otoczyli jej
grób wielką czcią, modląc się o
wstawiennictwo Świętej.
W rok po śmierci św. Agaty
wybuchła Etna i rozpalona
lawa zagrażała miastu. Mieszkańcy Katanii prosili św. Agatę
o pomoc i posłużyli się jej welonem dla powstrzymania
ognistej lawy. Miasto zostało
uratowane.
W średniowieczu wzywano
św. Agatę jako patronkę chroniącą od ognia. Trudniący się
sztuką
ludwisarską
(np.
dzwony, lufy działowe, posągi,
świeczniki) uważali ją także za
swoją patronkę. Do św. Agaty
zwracały się o pomoc niewiasty w różnych chorobach,
szczególnie zaś w czasie bólu
piersi.
W dzień św. Agaty błogosławiono pieczywo, sól i wodę,
których ludność używała w
czasie piorunów i pożarów.
Obecnie obchód liturgiczny
ku czci św. Agaty ma rangę

Modlitwa za wstawiennictwem
św. Agaty
Boski Zbawicielu, daj za przyczyną św. Agaty, abyśmy nie służyli
światu i grzechowi, lecz jedynie Tobie; iżbyśmy osiągnęli prawdziwą
wolność dzieci Boga i z Tobą mogli
kiedyś panować w Królestwie Ojca
Twojego. Amen.

wspomnienia
obowiązkowego. 5 lutego w kościołach
błogosławi się chleb i wodę ku
czci św. Agaty. W modlitwie
poświęcenia przypomina się,
że św. Agata jest u Boga szczególną orędowniczką w niebezpieczeństwie pożarów.
Prosimy, aby Jezus Chrystus, Chleb Żywy, który zstąpił
z nieba, pobłogosławił chleb i
wodę za wstawiennictwem
naszej Patronki. Błagamy też,
aby chleb i woda za wstawiennictwem św. Agaty chroniły
nas i nasze domostwa, mieszkania od niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności.
oprac. Małgorzata Meter ∎

Z życia diecezji

∎ Zaślubiny
Polski z Morzem

10

lutego 1920 r. w
Pucku odbyły się
symboliczne zaślubiny z morzem, zorganizowane dla
uczczenia powrotu Polski
nad Bałtyk. Reprezentujący
Rzeczpospolitą gen. Józef
Haller w czasie uroczystości
mówił:
"Teraz wolne przed nami
światy i wolne kraje. Żeglarz
polski będzie mógł dzisiaj
wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat
stoi mu otworem”.
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Na mocy Traktatu Wersalskiego Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego na
odcinku 147 km: brzeg Półwyspu Helskiego - 74 km, morze
otwarte - 24 km i brzeg Zatoki
Puckiej - 49 km. W jej granicach nie znalazł się jednak żaden większy port. Gdańsk,
miał być Wolnym Miastem,
pozostającym pod protektoratem Ligi Narodów.
Obejmowanie przyznanych
jej terenów Rzeczpospolita
mogła rozpocząć dopiero po
wejściu w życie postanowień
wersalskich, tzn. od 10 stycznia 1920 r.
Na Pomorze wojska polskie
wkroczyły 17 stycznia 1920 r.:
18 stycznia zajęły Toruń, 23
Grudziądz, a 10 lutego dotarły
do wybrzeża morskiego.
Tego dnia w Pucku zorganizowano uroczystości symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.
oprac. DP ∎
Tegoroczne obchody
Zapraszamy do udziału w
uroczystościach religijno-patriotycznych z okazji obchodów 97. rocznicy zaślubin Polski z Morzem, które odbędą się
w piątek, 10 lutego br. w
Pucku.
Program jest następujący:
Godz. 9.30 – Rynek w Pucku:
powitanie zaproszonych gości; przemarsz w szyku do
Fary.
Godz. 10.00 - Msza Święta
koncelebrowana w intencji Ojczyzny i Ludzi Morza pod
przewodnictwem J.E. Księdza
Arcybiskupa Sławoja Leszka
Głódzia Metropolity Gdańskiego (Fara Pucka).
Ok. godz. 11.20 - przemarsz

Wkroczenie wojsk polskich do Pucka – zaślubiny Polski z morzem, rok 1920 r., NAC ∎

do Portu Rybackiego: przemówienie Prezesa Ligi Morskiej i
Rzecznej; wręczenie pierścieni
Hallera i krzyży Pro Mari Nostro; wystąpienia gości honorowych; złożenie wieńca z pokładu śmigłowca na wody zatoki; złożenie wieńców pod
pomnikiem gen. Hallera.
Ok. godz. 12.30 odegranie
Hymnu do Bałtyku i złożenie
meldunku o zakończeniu uroczystości.
Biuletyn Archidiecezji
Gdańskiej, Nr 5 (415) ∎

Warto poczytać

Otwarte serce dla
uchodźców i społecznie wykluczonych

W

lutym Franciszek zachęca nas do modlitwy w intencji uchodźców.
Dostrzec potrzebujących
Zmartwychwstanie Chrystusa to światło w ciemności,
zwycięstwo dobra nad złem,
obmycie z brudu. Dlatego zauważając w naszym otoczeniu
ludzi będących naprawdę w
wielkiej potrzebie, powinni-

śmy również, a może i przede
wszystkim, dostrzec tych, którzy się dzięki nim uświęcają.
Pomimo bowiem wszelkiego
rodzaju egoizmu i znieczulicy
na świecie istnieją grupy hojnych i wspaniałomyślnych
chrześcijan. Są to otwarte
wspólnoty parafialne, społeczne czy też zakonne, które
oprócz siebie samych i własnych celów zauważają tych,
którzy ewidentnie potrzebują
pomocy i zrozumienia, i które
niosą realną ulgę cierpiącym.
Pomagać pomagającym
Doceńmy wysiłki organizacji, które z chrześcijańskich
pobudek wspomagają uchodźców. Wspierajmy w naszych
parafiach ludzi ubogich i wykluczonych. Dziękujmy Bogu,
bo najczęściej to nasi pasterze
„wyczuwają zapach owiec”, jak
lapidarnie powiedział papież
Franciszek, a „same owieczki”
nie boją się paść z innymi dzieląc „pastwisko”. Dlatego tym
razem pomóżmy pomagającym, wesprzyjmy wspierających, pocieszmy pocieszających, aby łaski Pana obficie
spływały na te chrześcijańskie
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wspólnoty, które nie wiedzą,
co to jest egoizm i obojętność.
Módlmy się w lutym za
wszystkich ludzi cierpiących,
szczególnie ubogich, uchodźców i społecznie wykluczonych, aby w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie i pocieszenie – prosi papież Franciszek.
Papieskie Dzieła Misyjne

«Wy jesteście solą ziemi.
Lecz jeśli sól utraci swój smak,
czymże ją posolić? Na nic się
już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez
ludzi.
Wy jesteście światłem
świata. Nie może się ukryć
miasto położone na górze. Nie
zapala się też lampy i nie
w Polsce: missio.org.pl ∎ umieszcza pod korcem, ale na
świeczniku, aby świeciła
Słowo Boże na dzisiejszą
wszystkim, którzy są w domu.
niedzielę
Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i
chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie».
I czytanie: Iz 58, 7-10
Rozważanie
II czytanie: 1 Kor 2, 1-5
mak soli i strumień światła
Ewangelia: Mt 5, 13-16
jest na tyle czytelny, że bez
Ewangelia
trudu można rozpoznać, czy
ezus powiedział do swoich
coś jest słone, czy nie, czy jest
uczniów:

∎ Stać się światłością

J

S
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widno, czy ciemno. Taka czytelność była w Chrystusie. Jego
uczeń ma też tak samo postępować. Sól chroni przed zepsuciem i jest symbolem mądrości. Światło natomiast
chroni przed potknięciem się i
jest symbolem życia i prawdy.
Chrześcijan zatem to mądry
człowiek, który żyje w prawdzie. Jest on także odpowiedzialny za świat, ma go chronić
przed brakiem czytelności, a
więc zepsuciem. Wszelkie rozmywanie prawdy, utożsamianie "tak" z "nie" sprawia, że sól
traci smak, światło staje się coraz słabsze. Taka postawa jest
nie do przyjęcia. My mamy tak
dobrze postępować, aby ludzie chwalili naszego Boga
Ojca.
ks. M. Szmajdziński
„Ewangelia 2016” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
tego: Starzyno ul. Polna (od godz. 12.00), ul.
Cicha (od godz. 14.00), ul. Bukowa (od
W sobotę Międzynarodowy Dzień Chorych
godz. 16.00); Środa, 8 lutego: Werblinia ul.
– MB z Lourdes. Msze święte z namaszczeKwiatowa (od godz. 13.00); Czwartek, 9 luniem chory o godz. 10.00 i 17.00.
tego: Werblinia ul. Żarnowiecka strona nieW niedzielę 19 lutego o godz. 10.00 i 12.00
parzysta (od godz. 13.00), ul. Jabłoniowa
wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wła(od godz. 19.00); Piątek, 10 lutego: Werblidysławowa.
nia ul. Żarnowiecka strona parzysta, ul.
Dzisiaj na mszy świętej o godz. 12.00 zapraPolna, Krótka i Nowy Świat (od godz.
szamy osoby odmawiające brewiarz. Spo12.00); Sobota, 11 lutego: Werblinia ul.
tkania różańcowe w przyszłą niedzielę w
Szkolna (od godz. 8.00), ul. Spokojna (od
Kłaninie, Starzynie i w Werblini.
godz. 10.00), ul. Św. Rocha, Słoneczna i LiDo nabycia jest nowy numer Gościa Niepowa z obydwóch stron (od godz. 11.30).
dzielnego. U ministrantów otrzymać można 6. Ofiary z kolędy przeznaczamy jak co roku
biuletyn parafialny "Głos Michała Archana polisę ubezpieczenia budynków parafialnioła". W biurze parafialnym można beznych i cmentarza, zobowiązania wobec Kupłatnie otrzymać brewiarze i indeksy katerii Biskupiej i Seminarium Duchownego
chetyczne.
oraz dar dla Domu Samotnej Matki w GdańPlan kolęd na najbliższy czas jest następusku Matemblewie.
jący: Dzisiaj: Starzyno ul. Topolowa i Dę- 7. Zapowiedzi przedślubne: III-cia: Marcin Jóbowa (od godz. 16.00); Poniedziałek, 6 luzef Styn i Marta Maria Zmarzła-Styn z paratego: Starzyno ul. Klonowa (od godz. 13.00),
fii Starzyno.
ul. Brzozowa (od godz. 16.00); Wtorek, 7 lu- 8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w

∎ Ogłoszenia parafialne
1.
2.
3.

4.

5.
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Werblini i w Starzyńskim Dworze, o krzyżach przydrożnych
i kapliczkach. Dziękujemy za ofiarowane książki i albumy dla
biblioteki w Starzynie. Dziękujemy za sprzątanie i zdjęcie dekoracji świątecznej w kościele mieszkańcom ul. Nowy Świat
parzystej stronie ze Starzyna, a na sobotę o sprzątanie kościoła prosimy panie Bernadetę Kromlicką, Małgorzatę Koss,
Annę Marzejon, Renatę Cinkel, Katarzynę Muttke i Anitę Wegner.
9. Trwa wymiana okien na plebanii od strony podwórza. Na
przełomie kwietnia i maja odbędzie się generalny remont
organów, a we wrześniu druga część prac przy kostnicy.
10.W piątek pożegnaliśmy śp. Teresę Konieczną, lat 62 ze Świecina pochodzącą z naszej parafii.

∎ Intencje mszalne

Z ksiąg parafialnych
W minionym tygodniu Pan
powołał do siebie:
 śp. Teresę Konieczną

W najbliższym czasie
11 lutego

∎ Międzynarodowy Dzień
Chorych
Święto chrześcijańskie, obchodzone 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana
Pawła II w dniu 13 maja 1992
roku – w 75. rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą
wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata
na ich potrzeby.

Poniedziałek, 6 lutego 2017 r. – Św. Pawła Miki i Towarz.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Halina Kołodzik (r. śm.)
Wtorek, 7 lutego 2017 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Mąż Rafał Sluzewski
Środa, 8 lutego 2017 r.
Papieska intencja
07:00 W pewnej intencji
17:00 Nowenna Werblinia: + Rodzice Jeka i Zinkel; + Augustyn na luty
Zaczek (r. śm.); + Felicja Dettlaff (m-c po śmierci od Ogólna: Aby ludzie przeżywauczestników pogrzebu).
jący próby, zwłaszcza ubodzy,
18:00 Nowenna Starzyno: W intencji parafian, chorych i cier- uchodźcy i spychani na margipiących, za Kościół i Ojczyznę; + Ojciec Józef; Do Matki nes, spotykali się z przyjęciem
Boskiej z prośbą o zdrowie dla Krzysztofa; + Rodzice Sta- i znajdowali wsparcie w nanisław i Władysława Zielke, brat Florian; + Syn Łukasz szych wspólnotach.
Licau; + Alicja Fleming; + Matka Teresa Szweda; + Irena
Jaffke (m-c po śmierci od uczestników pogrzebu); + Sta- Myśl tygodnia
nisław, Adam i Anna Jeka.
„Nie odnowimy Kościoła, odCzwartek, 9 lutego 2017 r.
nawiając innych, ale odnawia07:00 + Małgorzata Orzeł, z rodziny Hebel
jąc samych siebie.”
18:00 + Augustyn i Leokadia Marzejon, Alfons Drzeżdżon
V. Bachelet ∎
Piątek, 10 lutego 2017 r. – Wspomnienie Św. Scholastyki
Redakcja:
07:00 + W intencji parafian
Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
18:00 + Mąż Lucjan Jaffke (r. śm)
Uwagi i zapytania odnośnie biuSobota, 11 lutego 2017 r. – Wspomnienie NMP z Lourdes
letynu oraz artykuły do publikacji prosimy kierować na adres
10:00 + Józef Kromlicki
17:00 Werblinia: + Bp Andrzej Śliwiński i ks. Władysław Ża- mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
kowski
Pozyskane ofiary przekazywane
18:00 + Rodzice Anna i Zygmunt Jankowski, ojciec Franciszek są na fundusz ministrancki naKreft, brat Rafał, ciocia Prakseda
szej parafii.
Niedziela, 12 lutego 2017r. – VI Niedziela Zwykła
07:00 + Miranda Czechowska, zmarli z rodziny
08:30 Werblinia: + Leon Harms, Stefania i Leon Harms
12:00 + Rodzice Elżbieta i Jan Muza
10:00 + Elżbieta Pieper (r. śm. i dn. ur.)
18:00 + Jan i Magdalena Kromliccy

