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Z życia Kościoła

∎ 11 lutego –
XXV Światowy
Dzień Chorego

W

czoraj Kościół obchodził Światowy Dzień
Chorego.
Dzień ten przypada tradycyjnie we wspomnienie objawień Matki Bożej z Lourdes i
jest okazją do zwrócenia
szczególnej uwagi na sytuację
chorych i cierpiących. Jednocześnie – jak pisze Ojciec
Święty Franciszek w orędziu
na ten dzień – jest to zachęta
dla tych, którzy poświęcają się
na rzecz chorych „do dziękowania za otrzymane od Pana
powołanie towarzyszenia chorym braciom”.
Ojciec Święty Franciszek w
swoim orędziu zachęca do modlitwy o to, byśmy zawsze
umieli odnosić się do chorego,
jak do osoby, która nosi w sobie dar, którym powinna dzielić się z innymi. Papież podkreśla, że Dzień Chorego jest okazją do znalezienia nowego
bodźca, by upowszechniać
kulturę szacunku dla życia,
zdrowia i środowiska. Wyraża
też swoją bliskość z chorymi i
ich rodzinami, a także uznanie
wobec tych, którzy w różny
sposób pomagają chorym.
W tym roku mija 25 lat od
pierwszych obchodów Świato-

wego Dnia Chorego, które
miały miejsce w Lourdes 11
lutego 1992 roku. Z tej okazji
zgodnie z postanowieniem
Ojca Świętego Franciszka tegoroczny Dzień był obchodzony w sposób nadzwyczajny. Główne obchody, tak
jak 25 lat temu, odbyły się w
Lourdes.
W ramach obchodów 25-lecia Światowych Dni Chorego
we wrześniu br. zaplanowano
też I Ogólnopolską Pielgrzymkę Chorych i Niepełnosprawnych do Lourdes. Pielgrzymka pociągiem z Warszawy do Lourdes rozpocznie
się 17 a zakończy 24 września
2017 r. Wezmą w niej udział
również osoby starsze i opiekunowie chorych i niepełnosprawnych. Pielgrzymkę organizuje Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia.
Światowy Dzień Chorego
został ustanowiony przez św.
Jana Pawła II 13 maja 1992
roku listem do kard. Fiorenzo
Angeliniego, pierwszego przewodniczącego Papieskiej Rady
ds. Duszpasterstwa Służby
Zdrowia. Papież postanowił,
że obchody tego dnia będą
miały miejsce we wspomnienie objawienia Matki Bożej w
Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego dnia odbywają się
w jednym z sanktuariów ma-

ryjnych na świecie.

episkopat.pl ∎

Uczniowie Jezusa (cz. 10)

∎ Święty Juda
Tadeusz

Wspomnienie: 28 października
Atrybuty: kamienie, krzyż, księga,
laska i zwój

Tadeusz był synem KleoJuda
fasa i Marii, bratem Jakuba

Młodszego, krewnym Pana Jezusa.
Imię Juda należało w narodzie żydowskim do starych i
bardzo szanowanych i oznaczało po hebrajsku "godny
czci". Nie wiadomo, dlaczego
Ewangeliści nadali Judzie wywodzący się z języka armeńskiego przydomek "Tadeusz",
co oznacza "odważny".
Wśród Dwunastu figuruje
on dwukrotnie jako Tadeusz
(Mt 10, 3 i Mk 3, 18), raz jako
Juda, syn Jakuba (Łk 6, 16), raz
jako Juda, brat Jakuba (Dz 1,
13) i raz jako Juda, ale nie Iskariota (J 14, 22). Piszą o nim
Ewangeliści: św. Jan podczas
opisu Ostatniej Wieczerzy,
gdzie św. Juda w prowadzonej
rozmowie zabiera głos pytając
wówczas Jezusa: "Panie, co się
stało, że nam się masz objawić,
a nie światu".
Jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu.
Styl i język, w jakim został napisany, wskazują, że jego autor
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musiał być człowiekiem światłym i wykształconym. W
swym liście poucza Chrześcijan, żeby nie dawali się uwieść
przez przeciwników wiary
chrześcijańskiej i przekazuje
praktyczne wskazówki jak się
wobec nich zachować.
Po Zesłaniu Ducha Świętego
głosił Ewangelię w Palestynie,
w Syrii, w Mezopotamii i Egipcie, być może również w Armenii. Poniósł śmierć męczeńską razem ze św. Szymonem.
Został zabity za pomocą
włóczni lub pałki w Libanie
lub Persji. Na pamiątkę
śmierci przedstawiany jest w
ikonografii z włócznia lub
pałką, a na jego szacie umieszczany jest wizerunek głowy Jezusa. Jego ciało znajduje się w
Bazylice św. Piotra w Rzymie.
Jest patronem od spraw
trudnych i beznadziejnych. W
wielu kościołach polskich św.
Tadeusz cieszy się dużym kultem, ale przebija w tym Polaków czeska Praga, gdzie Swaty
Tadeaszek jest szturmowany
przez wierzących i niewierzących, którzy zasypują go prośbami o pomoc spisywanymi na
kartkach i wkładanymi w
każdą szparę drzew w pobliżu
kapliczki z Jego figurą.
oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Wymagania
Nowego Przymierza

I czytanie: Syr 15, 15-20
II czytanie: 1 Kor 2, 6-10
Ewangelia: Mt 5, 17-37

Ewangelia
ezus powiedział do swoich
uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść,
ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna
kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby
jedno z tych przykazań,
choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy
wypełniać, ten będzie wielki w
królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza
sprawiedliwość nie będzie
większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano
przodkom: „Nie zabijaj”; a kto
by się dopuścił zabójstwa,
podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa
na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu
bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł:
„Bezbożniku”, podlega karze
piekła ognistego. Jeśli więc
przyniesiesz dar swój przed
ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś
przeciw tobie, zostaw tam dar
swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i
dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię
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przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby
nie wtrącono cię do więzienia.
Zaprawdę, powiadam ci: Nie
wyjdziesz stamtąd, dopóki nie
zwrócisz ostatniego grosza.
Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja
wam powiadam: Każdy, kto
pożądliwie patrzy na kobietę,
już się w swoim sercu dopuścił
z nią cudzołóstwa. Jeśli więc
prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem
jest dla ciebie, gdy zginie jeden
z twoich członków, niż żeby
całe twoje ciało miało być
wrzucone do piekła. I jeśli
prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i
odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie
jeden z twoich członków, niż
żeby całe twoje ciało miało iść
do piekła.
Powiedziano też: „Jeśli ktoś
chce oddalić swoją żonę, niech
jej da list rozwodowy”. A Ja
wam powiadam: Każdy, kto
oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją
na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał,
lecz dotrzymasz Panu swej
przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie –
ani na niebo, bo jest tronem
Boga; ani na ziemię, bo jest
podnóżkiem stóp Jego; ani na
Jerozolimę, bo jest miastem
wielkiego Króla. Ani na swoją
głowę nie przysięgaj, bo nawet
jednego włosa nie możesz
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uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie:
Tak, tak; nie, nie. A co nadto
jest, od Złego pochodzi».
Rozważanie
rawo ustanowione przez
ludzi można i trzeba nieustannie doskonalić. Tego wymaga życie. Inaczej jest z prawem Boga. Ono jest doskonałe, doskonalsze od grzesznego człowieka i dlatego nie
można go zmieniać, trzeba je
wypełnić. Tymczasem wielu
ludzi, traktując Prawo Boga
identycznie jak prawo ludzkie,
chce je zmieniać, chce je dostosowywać do swoich możliwości. Wielu sądzi, że jeśli prawo
będzie łaskawe dla łamiących
je, to życie będzie łatwiejsze.
Wielki błąd. Usuwanie prawa
lub znoszenie sankcji prawnych jest drogą wiodącą ku
upadkowi człowieka.
Jeśli będzie wolno kłamać,
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to na ziemi wszyscy staną się
kłamcami, jeśli będzie wolno
kraść, wszyscy będą złodziejami, jeśli będzie wolno zabijać, wszyscy będą mordercami, jeśli będzie wolno cudzołożyć, wszyscy będą cudzołożnikami. Życie zamieni
się w piekło. Boskie Prawo pomaga doskonalić serce człowieka i normować w duchu
pokoju życie w społeczności.
Im więcej szacunku dla tego
Prawa, tym więcej dobra w
sercach ludzi i we wspólnotach, jakie oni tworzą.
Jedyna droga prawdziwego
życia to droga dobrego poznania Bożego Prawa i możliwie
doskonałego jego wypełnienia. Im wcześniej człowiek to
zrozumie, tym prostsze staje
się jego życie. Znika wówczas
bunt wobec Prawa. Nie jest
ono bowiem przeszkodą, lecz
pomocą, nie zniewala, lecz

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

2.
3.
4.

5.

otwiera perspektywę wolności.
Człowiek, który zna wartość
prawa, każde jego naruszenie
chce możliwie szybko naprawić, wiedząc, że to jedynie
słuszne działanie. Wierne zachowanie Bożego Prawa wypełnia człowieka pokojem nieznanym dla świata. Radość ducha promieniuje na innych.
Jezus jasno oświadczył: „Nie
sądźcie, że przyszedłem znieść
Prawo albo Proroków. Nie
przyszedłem znieść, ale wypełnić”. Jeśli Jezus, Syn Boga,
nie zamierza znosić Prawa, to
tym bardziej nie może tego
uczynić nikt inny na ziemi.
Należy możliwie szybko odbudować szacunek dla Bożego
Prawa, by nie traktować go,
jak prawo ludzkie. Boże Prawo
jest święte i niezmienne, jest
niezawodnym punktem oparcia dla każdego, kto chce życie
wygrać.
Ks. Edward Staniek ∎

(od godz. 12.00); Środa, 15 lutego: Werblinia ul. Nowa (od godz. 12.00), ul. Kościelna
Za tydzień w niedzielę o godz. 10.00 i 12.00
(od godz. 15.00); Czwartek, 16 lutego: Werwystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Włablinia ul. Żarnowiecka strona nieparzysta
dysławowa – po mszach świętych możli(od godz. 13.00), ul. Jabłoniowa (od godz.
wość nabycia płyt zespołu.
19.00); Piątek, 17 lutego: kolędy dodatkowe
W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
– prosimy o zgłaszanie w biurze parafialgodz. 12.00 spotkanie dla kandydatów do
nym (od godz. 13.00).
sakramentu bierzmowania.
6. Ofiary z kolędy przeznaczamy jak co roku
Dzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie,
na polisę ubezpieczenia budynków parafialStarzynie i w Werblini.
nych i cmentarza, zobowiązania wobec KuDo nabycia jest nowy numer Gościa Nierii Biskupiej i Seminarium Duchownego
dzielnego. U ministrantów otrzymać można
oraz dar dla Domu Samotnej Matki w Gdańbiuletyn parafialny „Głos Michała Archasku Matemblewie.
nioła”.
7. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Plan kolęd na najbliższy czas:
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za paPoniedziałek, 13 lutego: Werblinia ul. Kamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczszubska od p. Budzisz do p. Perszon (od
kach. Dziękujemy za sprzątanie paniom
godz. 13.00); Wtorek, 14 lutego: Werblinia
Bernadecie Kromlickiej, Małgorzacie Koss,
ul. Kaszubska od p. Zielke do p. Skwiercz
Annie Marzejon, Renacie Cinkel, Katarzynie

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

3

4
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Muttke i Anicie Wegner, a na sobotę o sprzątanie kościoła
prosimy panie Dorotę Kromlicką, Iwonę Dawidowską, Kazimierę Rompa, Janinę Rompa i Annę Rompa.
8. Serdecznie prosimy rodziny, które chciałyby przekazać nieużywane stroje komunijne i komże ministranckie, o przynoszenie ich w tym tygodniu na plebanię.
9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Łucję Dzierżyńską, lat 86
z Werblini.

∎ Intencje mszalne

Z ksiąg parafialnych
W
minionym
tygodniu
chrzest święty przyjęła:
 Zofia Kulka
Pan powołał do siebie:
 śp. Łucję Dzierżyńską

Papieska intencja
na luty

Ogólna: Aby ludzie przeżywaPoniedziałek, 13 lutego 2017 r.
07:00 + Augustyn Oberzig, chrześniaczka Beata Rompa, ojciec jący próby, zwłaszcza ubodzy,
uchodźcy i spychani na margichrzestny Stefan Steinke
nes, spotykali się z przyjęciem
18:00 + Ojciec chrzestny Jan Kunz
i znajdowali wsparcie w naWtorek, 14 lutego 2017 r.
szych wspólnotach.
– Wspomnienie Św. Cyryla i Metodego
07:00 + Zygmunt Bigott, rodzice Elżbieta i Józef
Myśl tygodnia
18:00 + Brunon i Andrzej Karsznia
„Życie bez miłości nie ma
Środa, 15 lutego 2017 r.
smaku, bez bólu nie ma warto07:00 + Ojciec Alfred Pliński
ści”
17:00 Nowenna Werblinia: + Józef, Anna i Michał Goyke
Anonim ∎
18:00 Nowenna Starzyno: W intencji parafian, chorych i cierpiących, za Kościół i Ojczyznę; Do Matki Bożej z podzięko- Redakcja:
Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
waniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze; + Józef i Uwagi i zapytania odnośnie biuAnna Niezgoda (r. śm.), Irena Maciejewska; Do Matki Bo- letynu oraz artykuły do publikażej dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla cji prosimy kierować na adres
męża Janusza; + Kazimierz Kwidziński (r. śm.); + Regina mailowy redakcji:
Kromlicka (dn. ur.); + Józef Mach (r. śm.), brat Andrzej; + biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Pozyskane ofiary przekazywane
Bożena Dudek (dn. ur.).
są na fundusz ministrancki naCzwartek, 16 lutego 2017 r.
szej parafii.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Anna i Franciszek Marszewscy, matka Florentyna, ojciec Kazimierz
Piątek, 17 lutego 2017 r.
– Wspomnienie Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP
07:00 + Rodzice Otylia i Franciszek Bulczak, siostra Jadwiga, brat Rudolf
18:00 + Ojciec Józef Szomburg (r. śm), dziadkowie Jan i Agnieszka, wujek Jerzy Szomburg
Sobota, 18 lutego 2017 r
07:00 + Rodzice i siostra Halina
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w rocznicę ślubu państwa
Wyszeckich oraz + ojciec Zygmunt w dniu urodzin
Niedziela, 19 lutego 2017 r.
– VII Niedziela Zwykła
07:00 + Rodzice Anna i Augustyn Bullmann, bracia Jerzy, Stefan, Jan, Paweł, Bronisława Syldatk
08:30 + Wanda i Leon Mach – (Werblinia)
10:00 + Mąż Roman Parchem, rodzice Jadwiga i Józef Kuchnowscy, brat Kazimierz
12:00 + Elżbieta Maj (r. śm.)
18:00 + Syn Krzysztof Bizewski

