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Z życia Kościoła

∎ 50. Tydzień
Modlitw o Trzeźwość Narodu

D

zisiaj rozpoczynamy jubileuszowy 50. Tydzień
Modlitw o Trzeźwość Narodu.
W tych dniach Polacy będą
się modlić m.in. za rodziny,
aby
codzienna
praktyka
wspólnej modlitwy i życia sakramentalnego pomagała im
w zachowaniu trzeźwości; za
nauczycieli, wychowawców i
katechetów, aby dawali odważne świadectwo wolności
od wszelkich nałogów oraz "za
sprawujących władzę - za
rząd, parlament i samorządy,
aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym, przeciwstawiali się demoralizacji społeczeństwa i
troszczyli się o trzeźwość".
Modlitwą otoczeni zostaną
kapłani, członkowie życia konsekrowanego i seminarzyści "aby dając świadectwo życia w
trzeźwości w codziennej posłudze, wzrastali w świętości i
pociągali ludzi do Boga".
Modlitwa dotyczyć będzie
także ruchów trzeźwościowych oraz - w ostatnim dniu 4
marca - dzieci i młodzieży,
"aby w trzeźwych rodzinach
miały oparcie i pomoc w reali

zowaniu przyrzeczeń abstynenckich podjętych podczas I
Komunii Świętej i bierzmowania".
Patronami kolejnych dni w
Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu będą święci i
błogosławieni czczeni m.in.
właśnie ze względu na swoją
postawę trzeźwościową, jak
bł. Bronisław Markiewicz, św.
Maksymilian Kolbe, św. Stanisław Papczyński, czy bł. Karolina Kózkówna.
deon.pl ∎

∎ Środa Popielcowa – historia
posypywania
głów popiołem

W

najbliższą środę rozpoczynamy w Kościele okres Wielkiego Postu, który potrwa 40 dni.
Tradycyjnemu obrzędowi
posypania głów popiołem towarzyszą słowa: „Pamiętaj, że
jesteś prochem i w proch się obrócisz", albo "Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię".
Praktyka
posypywania
głów popiołem wzięła się z
chrześcijańskiej praktyki pokutnej, jaką od V w. rozpoczynano okres Wielkiego Postu, w
poprzedzający niedzielę poniedziałek, a od 604 r. w środę.
Miał bowiem wtedy miejsce

sakrament pokuty publicznej.
Był to swoisty obrzęd wypędzania publicznych pokutników z kościoła. Po odbytej
spowiedzi publicznej pokutnicy wychodzili przed kościół,
gdzie biskup z prezbiterami
sypał na ich głowy popiół parafrazując słowa z Księgi Rodzaju: „Pamiętaj człowiecze,
że jesteś prochem i w proch się
obrócisz; czyń pokutę, abyś
miał życie wieczne” (3,19). Po
czym kropiono ich wodą święconą oraz ich szaty pokutne,
które oni przywdziewali na
cały okres Wielkiego Postu.
Wtedy padali twarzą na ziemię, a zgromadzony lud w kościele śpiewał nad nimi Litanię
do Wszystkich Świętych; w
końcu wypędzano ich z kościoła jak Adama i Ewę z raju.
W X wieku do publicznych
pokutników zaczęli dołączać
również inni wierni zgromadzeni w kościele, którzy także
uważali się za grzeszników i
chcieli pokutować. Stąd Kościół (papież Urban II), wychodząc naprzeciw coraz bardziej
rozpowszechniającej się praktyce zalecił na soborze w Benewencie (1091 r.) praktykowanie obrzędu posypania
głów popiołem w środę rozpoczynającą Wielki Post wszystkim wiernym. Praktyka ta następnie przyjęła się w całym
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Kościele od 1099r.; wtedy też
sama środa przyjęła nazwę
Środy Popielcowej.
Środa Popielcowa to dzień,
który rozpoczyna w Kościele
katolickim okres Wielkiego
Postu, czyli czterdziestodniowej pokuty. Liczba 40 stanowi
w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu
przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub
zbawcze działanie Boga. W
Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez
Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale
i trzy inne wielkie wydarzenia
biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z
Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej oraz
czterdzieści dni przebywania
Mojżesza na Górze Synaj, gdzie
otrzymał on od Jahwe Tablice
Prawa.
Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym
czasem ćwiczeń duchowych,
liturgii pokutnej, pielgrzymek
o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak
post i jałmużna, braterskiego
dzielenia się z innymi, m.in.
poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja"
i "Chwała na wysokości Bogu",
a kolorem szat liturgicznych
staje się fiolet. Istotą pozostaje
przygotowanie
wspólnoty
wiernych do największego
święta Chrześcijan, jakim jest
Wielkanoc.

W pierwszych wiekach
chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści
godzin. W późniejszym czasie
przygotowania zabierały cały
tydzień, aż wreszcie ok. V w.
czas ten wydłużył się do czterdziestu dni. Po raz pierwszy o
poście trwającym czterdzieści
dni wspomina św. Atanazy z
Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z
334 r.
oprac. Małgorzata Meter ∎

Uczniowie Jezusa (cz. 11)

∎ Święty Szymon
Wspomnienie: 28 października
Atrybuty: księga, kotwica, palma i
drewniana piła, topór, włócznia

więtego Szymona Ewangelie wymieniają jako jednego
ze ścisłego grona uczniów
Pana Jezusa.
Imię Szymon, z hebrajskiego Symeon, oznacza "Bóg
wysłuchał". Imię to należało w
ówczesnych czasach do dość
często spotykanych.
O Szymonie ewangeliści
wspominają tylko trzy razy.
Św. Mateusz i Św. Marek nazywają go Kananejczykiem. Św.
Łukasz mówi o nim Szymon
Gorliwy (Zelota), z żarliwością
bowiem zachowywał Prawo
Mojżeszowe. Z tego powodu
niektórzy uważają, że zanim
został uczniem Pana Jezusa,
był wcześniej faryzeuszem,
podobnie jak Św. Paweł przed
nawróceniem. Jednakże według Anny Świderkówny i
wielu innych biblistów przydomek Gorliwy podkreśla po
prostu jego wielką gorliwość i
zapał w służbie Panu, a nie byłego zelotę.

Ś

Szymon jest najmniej znanym członkiem apostolskiego
grona, nie wiadomo o nim nic
pewnego.
Szymon zawsze wymieniany jest razem z Apostołami
Judą Tadeuszem i Jakubem
Młodszym, z tego powodu też
niektórzy sadzą, że obaj Apostołowie byli braćmi Szymona.
Tradycja chrześcijańska potwierdza te domysły. Podaje
też, że po śmierci apostołów
Jakuba Starszego i Młodszego
Apostoł Szymon zasiadł na
stolicy jerozolimskiej. Według
późnych źródeł pracował na
terenie dzisiejszej Brytanii
oraz w Babilonii i Persji.
Zginął męczeńską śmiercią
razem ze św. Judą Apostołem
w Jerozolimie lub Persji. Obecnie relikwie Św. Szymona razem z relikwiami Św. Judy Tadeusza znajdują się w Rzymie
w bazylice Św. Piotra w kaplicy Najświętszego Sakramentu.
oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Wewnętrzne
rozdwojenie

I czytanie: Iz 49, 14-15
II czytanie: 1 Kor 4, 1-5
Ewangelia: Mt 6, 24-34
Ewangelia
ezus powiedział do swoich
uczniów:
«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego
będzie nienawidził, a drugiego
– miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i
Mamonie!
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Dlatego powiadam wam:
Nie martwcie się o swoje życie,
o to, co macie jeść i pić, ani o
swoje ciało, czym się macie
przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało
więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie
zbierają do spichlerzy, a Ojciec
wasz niebieski je żywi. Czyż
wy nie jesteście ważniejsi niż
one?
Kto z was, martwiąc się,
może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom
polnym, jak rosną: nie pracują
ani przędą. A powiadam wam:
nawet Salomon w całym swym
przepychu nie był tak ubrany
jak jedna z nich. Jeśli więc ziele
polne, które dziś jest, a jutro
do pieca będzie wrzucone, Bóg
tak przyodziewa, to czyż nie
tym bardziej was, ludzie małej
wiary?

Nie martwcie się zatem i nie
mówcie: co będziemy jedli? co
będziemy pili? czym będziemy
się przyodziewali? Bo o to
wszystko poganie zabiegają.
Przecież Ojciec wasz niebieski
wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o
Jego sprawiedliwość, a to
wszystko będzie wam dodane.
Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o
siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej
biedy».
Rozważanie
ardzo często żyjemy w
sposób, który doskonale
odzwierciedla
staropolskie
przysłowie:
Panu
Bogu
świeczkę i diabłu ogarek. Tak
ustawiamy sobie życie, aby zabezpieczyć się na wszystkich
frontach. Nie ma miejsca w
nim na zaufanie do Boga. Przecież na wszelki wypadek musimy się sami zabezpieczyć. W

B
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ten sposób utrwalamy w sobie
wewnętrzne
rozdwojenie,
które paraliżuje nasz rozwój
duchowy. Jak bowiem można
iść do przodu, kiedy próbujemy podążać w dwóch różnych kierunkach?
Kręcimy się w miejscu, upadamy, złościmy się na siebie
samych za to, że nie robimy
żadnych postępów, lub najzwyczajniej przyzwyczajamy
się do tej duchowej stagnacji i
uznajemy ją za coś normalnego.
Jeśli jednak chcemy wykonać krok do przodu, to musimy
oddalić pewne rzeczy w naszym życiu, które ten czyn blokują. Nie zawsze są to rzeczy
złe, ale jeśli ich nie zostawimy,
to nie uda nam się ruszyć z
miejsca. Tyko wtedy, kiedy zaufamy Bogu i zrobimy pierwszy krok wiary, będziemy mogli wyruszyć w duchową podróż naszego życia.
o. D. Stabryła OSB
„Ewangelia 2017”∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. W tym tygodniu w Kościele przypada Tydzień Trzeźwości.
2. Ks. Arcybiskup Metropolita Sławoj Leszek
Głódź udzieli sakramentu bierzmowania
młodzieży naszej parafii we środę 24 maja
o godz. 18.00.
3. W przyszłą niedzielę na mszy świętej o
godz. 12.00 poświęcenie książeczek dzieci
pierwszokomunijnych, a po mszy w biurze
parafialnym można zamawiać zaproszenia
na uroczystość pierwszej komunii świętej.
Na tę mszę święta zapraszamy też serdecznie osoby odmawiające brewiarz.
4. Wspólnoty Żywego Różańca zapraszamy w
miesiącach marcu i kwietniu do udziału w
nabożeństwie Gorzkich Żali.

5. W środę Popielec – rozpoczęcie czasu Wielkiego Postu. Msze święte o godz. 7.00,
10.00, 17.00, 18.00 i 19.00 z obrzędem posypania głów popiołem – w tym dniu obowiązuje ścisły post. Zachęcamy w czasie
Wielkiego Postu do podejmowania postanowień, szczególnie abstynencji. Drogi
Krzyżowe w piątki po mszy świętej o godz.
7.00, 16.30 w Werblini, 17.30 i 19.00 w Starzynie. Gorzkie Żale od przyszłej niedzieli w
Starzynie o godz. 15.00, a w Werblini przed
mszą świętą o godz. 8.30.
6. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne – Godzina Święta w czwartek od
godz. 17.30-18.00 – odwiedziny chorych z
sakramentami świętymi w Werblini, Starzyńskim Dworze, Radoszewie i Parszko-
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wie; piątek – odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w
Starzynie, Kłaninie, Połchówku i Sulicicach, o godz. 15.30 spowiedź święta w Werblini, o godz. 17.00 spowiedź w Starzynie.
7. W piątek po mszy wieczornej odbędzie się obowiązkowe zebranie Róży Męskiej na plebani.
8. Sołtys Sołectwa Starzyno zwołuje zebranie wiejskie w dniu 28 lutego 2017r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali remizy OSP.
9. Do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów
otrzymać można biuletyn parafialny „Głos Michała Archanioła”.
10. W sobotę 1 kwietnia bezpłatny wyjazd dla ministrantów i lektorów na mecz ekstraklasy piłkarskiej Arka Gdynia vs. Górnik
Łęczna zapisy dzisiaj w biurze parafialnym
11. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach.
Dziękujemy za sprzątanie państwu Zmarzłym i Styn, a na sobotę
o sprzątanie kościoła prosimy Mirosławę Maszota, Piotra Maszota, Paulinę Maszota i Anię Guzdraj.
12. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zbigniewa Śliwińskiego, lat 74,
z Werblini.

∎ Intencje mszalne

Z ksiąg parafialnych
W minionym tygodniu Pan
powołał do siebie:
 śp. Zbigniewa Śliwińskiego
R.I.P.

Papieska intencja
na luty
Ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy,
uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem
i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

Myśl tygodnia
„Bez dyscypliny nie ma człowieka. Bez pokuty nie ma
chrześcijanina”

Poniedziałek, 27 lutego 2017 r.
Jan XXIII ∎
07:00 + Alfred Pliński; 18:00 + Krzysztof Ellwardt
Wtorek, 28 lutego 2017 r.
Redakcja:
07:00 + Cecylia Szynszecka (1 gr.)
Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
18:00 + Mąż Zygmunt Helandt
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz artykuły do publikaŚroda, 1 marca 2017 r. – Popielec
cji prosimy kierować na adres
07:00 + Cecylia Szynszecka (2 gr.)
mailowy redakcji:
10:00 + Mariola Pupp, Beata Szeiba, rodzice Kirszling i Szeiba
17:00 Nowenna Werblinia: + Jan Rompca, rodzice Jeka i Rompca; biuletyn@parafiastarzyno.pl.
+ Gabryiela i Erwin Zaczek; + Ojciec Jan Kownatke (r. śm.); Pozyskane ofiary przekazywane
są na fundusz ministrancki na+ Dusze w czyśćcu cierpiące.
szej parafii.
18:00 Nowenna Starzyno: W intencji parafian, chorych i cierpiących, za Kościół i Ojczyznę; + Bronisław i Ewa Drzeżdżon oraz bracia; + Wiktoria i Augustyn
Kunc; + Teresa Konieczna (m-c po śmierci od uczestników pogrzebu); + Juliusz Samel (r. śm); +
Antoni Doppka (r. śm.); + Leon Ferra (m-c po śmierci od uczestników pogrzebu); + Rodzice i
dziadkowie Eryka (6 r. śm.) i Józef; + Rodzice Jadwiga i Augustyn Kromliccy, rodzice Weronika i
Józef Groenwald; + Stanisław Steinke (dn. ur.); + Anna Sluzewska (m-c po śmierci od uczestników pogrzebu); + Józef Zaręba; + Franciszek (r. śm.) i Wanda Stefanowscy.
19:00 + Dziadkowie Marianna i Adam Łubiewscy, Marta i Teofil Ustarbowscy
Czwartek, 2 marca 2017 r.
Niedziela, 5 marca 2017 r.
06:30 + Cecylia Szynszecka (3 gr.)
– I Niedziela Wielkiego Postu
07:00 + Kazimierz Białk (dn. ur.)
07:00 + Rodzice Franciszka i Józef Derc, Broni18:00 + Mąż i ojciec Paweł Fleming
sław Obercich, bracia Leopold, Jan oraz HaPiątek, 3 marca 2017 r.
lina i Zofia
07:00 + Cecylia Szynszecka (4 gr.)
08:30 + Mąż Józef Goyke, Maria i Jan Lesnau
16:00 Werblinia: W intencji parafian
10:00 + Rodzice Helena i Józef Mudlaff
18:00 + Anna i Rozalia Sieg
12:00 + Jan, Franciszek Adrian, Franciszek, ElżSobota, 4 marca 2017 r. – Św. Kazimierza
bieta, Anna, Gerard i Apolonia Pulczyńscy
07:00 + Cecylia Szynszecka (5 gr.)
15:00 St. Dwór: + Ojciec Stanisław Kobiela (5 r.
18:00 + Kazimierz i Krzysztof Ellwardt,
śm.), dziadkowie Marta i Marcin Kobiela,
Aleksandra Rosinke
szwagier Henryk Babiński
18:00 + Agnieszka, Andrzej i Jan Drzeżdżon

