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Z życia Kościoła

∎ Światowy dzień modlitw o pokój w duchu Asyżu
18-20 września

D

zisiaj rozpoczyna się w
Asyżu i potrwa do
wtorku doroczne spotkanie
ludzi różnych religii i kultur
oraz polityków, poświęcone
modlitwie o pokój, organizowane od 1987 przez
rzymską Wspólnotę św.
Idziego w różnych miastach
Europy.
Gościem tegorocznego spotkania, któremu przyświeca
hasło „Religie i kultury w dialogu. Pragnienie pokoju”, bę-

dzie 20 września papież Franciszek. W ten sposób pragnie
on uwrażliwić na sprawę pokoju cały Kościół.
To spotkanie wysokiej
rangi przedstawicieli Kościołów i osobistości życia publicznego ma pokazać, iż „religie
nie są obojętne wobec wołania
narodów o pokój, że odcinają
się od tych, którzy głoszą nienawiść i opowiadają się za integracją, będącą słowem-kluczem do obrony naszych spo-

łeczeństw przed przemocą”.
Obok modlitw różnych religii i
wyznań zaplanowano też
liczne kręgi dyskusyjne na takie tematy, jak np. religia i
przemoc, współcześni męczennicy, muzułmanie i chrześcijanie wspólnie dla pokoju,
gospodarka i finanse w służbie
pokoju, nowi Europejczycy:
więcej mostów, mniej murów
czy solidarność: słowo-klucz
współczesności.
niedziela.pl ∎

Nowy cykl artykułów: Uczniowie Jezusa

∎ Kim byli uczniowie Jezusa Chrystusa

U

czniów Jezusa nazySłowo „apostoł” odnosi się
wamy
APOSTOŁAMI. do „kogoś, kto jest posłany”. W
Było ich dwunastu.
Ewangeliach określenie „apostoł” związane było ze ścisłym
kręgiem uczniów Jezusa, wyznaczonych przez Niego samego.
Lista dwunastu uczniówapostołów umieszczona jest w
Ewangelii Mateusza (Mt 10:24): „A oto imiona dwunastu
apostołów: pierwszy Szymon,
zwany Piotrem, i brat jego
Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip
i Bartłomiej, Tomasz i celnik
Mateusz, Jakub, syn Alfeusza,
i Tadeusz, Szymon Gorliwy i
Judasz Iskariota, ten, który

Go zdradził.”
Dwunastu uczniów Jezusa
było zwykłymi ludźmi, których Bóg użył w niesamowity
sposób. Niektórzy apostołowie Jezusa byli wcześniej
uczniami Jana Chrzciciela.
Większość pochodziła z Galilei, podobnie jak Chrystus. Pochodzili z niskiego stanu. Pośród dwunastu byli rybacy,
poborca podatkowy i rewolucjonista.
Ewangelie opowiadają o ciągłych upadkach, zmaganiach i
wątpliwościach tych dwunastu mężczyzn, którzy podążali
i naśladowali Jezusa Chrystusa. Po tym, jak stali się
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świadkami zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa,
Duch Święty przekształcił
uczniów w potężnych Bożych
ludzi, którzy „wszystek świat
wzruszyli” (Dz 17:6). Stali się
Jego świadectwem i głosili innym ludziom Dobrą Nowinę.
W gronie Dwunastu Jezus

szczególnie traktował Piotra,
Jakuba (Większego) i Jana. To
ich zabrał ze sobą na Górę
Przemienienia i przy nich
wskrzesił córkę Jaira. Największą sympatią darzył Jana,
który był najprawdopodobniej
najmłodszy z grona.
Co wyróżniało apostołów?

Tych Dwunastu „było z Jezusem” (Dz 4:13). Oby to samo
można było powiedzieć o nas!
Co dwa tygodnie na łamach
biuletynu będziemy prezentować sylwetki dwunastu apostołów. Zaczniemy od Szymona Piotra.
oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę

∎ Przypowieść o nieuczciwym rządcy
Ewangelia: Łk 16, 1-13; I czytanie: Am 8, 4-7; II czytanie: 1 Tm 2, 1-8
Ewangelia

Jezus powiedział do
swoich uczniów:
«Pewien
bogaty
człowiek miał rządcę,
którego
oskarżono
przed nim, że trwoni
jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł
mu: „Cóż to słyszę o
tobie? Zdaj sprawę z
twego zarządu, bo już
nie będziesz mógł być
rządcą”.
Na to rządca rzekł
sam do siebie: „Co ja
pocznę, skoro mój pan
pozbawia mię zarządu? Kopać nie
mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię,
żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów,
gdy będę usunięty z
zarządu”.
Przywołał więc do
siebie każdego z dłużników swego pana i
zapytał pierwszego:
„Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu

rzekł: „Weź swoje zobowiązanie,
siadaj
prędko i napisz pięćdziesiąt”. Następnie
pytał drugiego: „A ty
ile jesteś winien?” Ten
odrzekł: „Sto korcy
pszenicy”. Mówi mu:
„Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił
nieuczciwego
rządcę, że roztropnie
postąpił. Bo synowie
tego świata roztropniejsi są w stosunkach
z ludźmi podobnymi
sobie niż synowie
światła.
Ja także wam powiadam: „Zyskujcie
sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby
gdy wszystko się
skończy, przyjęto was
do wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w
wielkiej
będzie
wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej

nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie
niegodziwą mamoną
nie okazaliście się
wierni,
prawdziwe
dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem
nie okazaliście się
wierni, kto wam da
wasze?
Żaden sługa nie
może dwom panom
służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym
wzgardzi.
Nie możecie służyć
Bogu i mamonie”».
Rozważanie
Dziwnym pewnie
wydaje się ten fragment Ewangelii niektórym z nas. Zatrzymajmy się na chwilę
nad zdaniem: „Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości.” Jak-

kolwiek Pan Jezus nie
pochwala nieuczciwości rządcy, to pokazuje
nam, iż człowiek ten
wybrał pewną drogę,
by zaradzić trudnej
sytuacji, która już niedługo miała go czekać.
W obliczu utraty
pracy
i
środków
utrzymania postanowił zyskać przyjaciół,
którzy pomogą mu,
gdy będzie ciężko.
To wskazówka dla
nas. Tak, jak synowie
tego świata szukają
wsparcia u siebie nawzajem, tak synowie
światłości też mają
być roztropnymi i
otwierać się na Świat
Ducha, by w nim mieć
swoje oparcie i pomoc. Człowiek jest
bardzo zapobiegliwy.
Przewidując różne sytuacje zabezpiecza się.
Stara się tak wszystko
sobie zorganizować,
by nic go nie zaskoczyło. Na każdą ewentualność chce być
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przygotowany. Czyni
to w świecie materialnym. Do pewnego
stopnia jest to dobre i
należy być roztropnym. Mówimy tutaj:
do pewnego stopnia.
Nie można przekroczyć pewnej granicy,
poza którą człowiek
wierzy tylko we własne
siły, zamiast
wszystko powierzać

„

Bogu i w Nim pokła- rze z tym, co jest dodać nadzieję.
bre w wymiarze dufragment Maleńka Droga chowym. Ani śmierć
Miłości ∎
Jezusa, ani też poMiał rację Jezus, stawy, jakich nauczał,
mówiąc, że synowie jak na przykład zapartego świata w spra- cie się siebie, dźwigawach światowych są nie krzyża czy dobrobardziej rozsądni niż wolne ubóstwo, nie są
synowie światłości. z perspektywy tego
Rozsądek oparty na świata opłacalne i
kontynuacji.
zasadach
ekonomii godne
nie zawsze idzie w pa- Logika Ewangelii jest

3

jednak inna. Jezus zachęca nas do spojrzenia w górę, powyżej linii ziemskiego horyzontu. Na mocy chrztu
jesteśmy przywróceni
niebu. Ale możemy to
zaprzepaścić, jeśli życie poświęcimy jedynie sprawom przyziemnym.
ks. Mariusz Krawiec SSP
„Ewangelia 2015” ∎

Myśl tygodnia

Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to,
co robimy, także za to, czego nie robimy

Molier ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. W przyszłą niedzielę uroczystości odpustowe ku czci św. Michała Archanioła. Suma
odpustowa z procesją wokół kościoła o
godz. 12.00, której przewodniczyć będzie
ks. Infułat Stanisław Zięba, wraz z Dyrektorem Wydziału Katechetycznego ks. Kanonikiem Tyberiuszem Kroplewskim – prosimy
o obecność pocztów sztandarowych Żywego Różańca i asystę procesyjną. O godz.
14.00 w szkole w Werblini ciąg dalszy odpustowego świętowania, organizowany
przez KGW Werblinia i Wydział Kultury i
Turystyki Gminy Puck.
2. W przyszłą niedzielę w czasie mszy świętej
o godz. 10.00 wystąpi zespół dziecięco młodzieżowy „Upartelce” z Ugoszczy.
3. Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Dawid Dietrich z parafii Starzyno i Joanna Gaffke z parafii św. Apostołów Piotra i
Pawła w Pucku.
II-ga: Aleksander Wyszecki i Aleksandra
Krystyna Elwart z parafii Starzyno.
4. Do nabycia nowy numer Gościa Niedziel-

5.
6.

7.

8.
9.

nego.
U ministrantów otrzymać można kolejny
numer biuletynu parafialnego „Głos Michała Archanioła”.
W sobotę 1 października o godz. 8.00 pielgrzymka ministrantów i lektorów do Gdańska Oliwy – zapisy u Wojciecha Zielke i Błażeja Białk.
Dwa tygodnie później niż pierwotnie planowaliśmy w sobotę 29 października organizowana jest pielgrzymka autokarowa do Lichenia – koszt 120 zł. - zapisy w biurze parafialnym.
Dziękujemy 32 rodzinom za ofiary na rzecz
nagłośnienia zewnętrznego dla naszej parafii.
Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
młodzieży bierzmowanej, a na sobotę o
sprzątanie kościoła prosimy młodzież
bierzmowaną. Bóg zapłać za ofiary w trzecią niedzielę miesiąca na rzecz dalszych
prac inwestycyjnych i remontowych.
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∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 19 września 2016 r. – św. Januarego
07:00 + Zofia, rodzice, teściowie, dziadkowie, rodzice
chrzestni z obojga stron, siostra Renata
18:00 + Rodzice Anna i Józef Niezgoda, Irena Maciejewska
+ Jadwiga Kromlicka (14 r. śm.)
Wtorek, 20 września 2016 r.
07:00 - Jubileusz 30-lecia ślubu Katarzyny i Wojciecha
- Do Matki Boskiej dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i zdrowie dla rodziny w rocznicę ślubu
18:00 + Paweł Fleming
+ Aniela i Leon Muza (r. śm.)
Środa, 21 września 2016 r. – św. Mateusza Apostoła
07:00 + Teściowie Maria i Augustyn Karsznia
16:30 - Do Matki Boskiej dziękczynna z prośbą o zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla rodziny Kunc w 30. rocznicę ślubu
+ Stanisław Zielke (r. śm.)
18:00 + Joachim (r. śm.), Stefania i Józef
Czwartek, 22 września 2016 r.
07:00 - Do Matki Boskiej z podziękowaniem za ocalenie
17:30 + Mieczysław Felkner
18:00 + Józef Hallmann (dn. ur.)
Piątek, 23 września 2016 r. – św. Ojca Pio
07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon, synowa Izabela
16:30 + Anna Budzisz
17:30 - Do Ojca Pio
18:00 + Krzysztof Bizewski, dziadkowie z obojga stron
Sobota, 24 września 2016 r.
07:00 + Tadeusz Falkowski
16:30 - Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i
zdrowie dla rodziny w 5. rocznicę ślubu
17:00 - Do MB dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 40. rocznicę ślubu p. Reginy i Czesława Radtke
18:00 + Rodzice Joanna i Albert Tuszer, bracia i bratowe
18:30 + Anna Budzisz
Niedziela, 25 września 2016 r. – Odpust Parafialny
ku czci patrona św. Michała Archanioła
07:00 + Leon i Anna Albeccy
08:30 + Dziadkowie Julianna i Teodor Hase, ciocia Małgorzata
10:00 + Małgorzata i Władysław Gaffke (r. śm.)
11:00 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny
12:00 SUMA ODPUSTOWA
- W intencji parafian
+ Teresa Mielewczyk (r. śm.)

Z ksiąg parafialnych
Chrzty
W minionym tygodniu chrzest w
naszej parafii przyjęli:
 Anastazja Zych
 Dorota Skrzypkowska
Śluby
W związek małżeński wstąpili:
 Piotr Szaniawski
i Małgorzata Dietrich
Co dzisiaj?

18 września
∎ Dzisiaj Kościół w Polsce obchodzi Dzień Środków Społecznego Przekazu.
W tym roku hasłem wybranym
przez Ojca Świętego jest „Komunikacja i Miłosierdzie – owocne
spotkanie”.
Papieskie intencje modlitwy
różańcowej na wrzesień
Ogólna: Aby każdy wnosił
wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo
Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji
ewangelizacyjnej.
Redakcja:
Damian Pulczyński, Piotr Plasun
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz
artykuły do publikacji prosimy kierować na
adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Jeśli chcesz wstąpić do zespołu redakcyjnego, to śmiało zgłoś się na plebanii, wyślij
maila lub wiadomość na naszym profilu na
Facebooku. Czekamy na Ciebie!

