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Z życia Kościoła

∎ Wielki Post

W

ielki Post to czas życia autentycznego i
„
otwarcia swego serca na
Boże tchnienie życia” – powiedział papież podczas Eucharystii odprawianej w
Środę Popielcową 1 marca w
bazylice św. Sabiny na
Awentynie.
W Środę Popielcową rozpoczął się w Kościele katolickim
czterdziestodniowy
post,
który zakończy się w Wielki
Czwartek 13 kwietnia.
Wielki Post jest czasem wyciszenia, zadumy, modlitwy i
obierania wielkopostnych postanowień. Kościół zachęca
nas do pełnego przygotowania
się na święto zmartwychwstania, między innymi poprzez
udział w nabożeństwach – w
Drodze Krzyżowej i Gorzkich
Żalach.
DP ∎

∎ Symbole Wielkiego Postu

R

ola Wielkiego Postu w
roku liturgicznym jest
niebagatelna. Czas ten pomaga nam przeżyć tajemnice naszego zbawienia i doświadczyć je na nas samych.
Liturgia pod tym względem
proponuje nam różne znaki i
symbole, czerpiąc obficie z
utartej wcześniej tradycji

ludzkiej, której Bóg przydaje
zbawczą treść. Warto przyjrzeć się tym symbolom i znakom, by zrozumieć przesłanie
zbawczego planu Boga również w stosunku do każdego z
nas. Oczywiście skoncentrujemy się tylko na tych najbardziej charakterystycznych dla
Wielkiego Postu.
Okres czterdziestu dni
Wielki Post trwa 40 dni. Jest
to liczba symboliczna na oznaczenie specjalnego czasu przygotowania na rzeczywiste spotkanie z Bogiem. Człowiek, z
racji swojej małości i grzeszności, potrzebuje stanąć przed
Bogiem odpowiednio przygotowany, a do tego potrzebny
mu jest najpierw czas. Prorocy
długo przygotowywali się na
spotkanie z Bogiem, szczególnie wtedy, kiedy czekała ich
ważna do spełnienia misja.
Mojżesz przez 40 dni i nocy
przebywał na górze Synaj poszcząc, by otrzymać wreszcie
tablice 10 przykazań. Eliasz,
mocą pokarmu niebieskiego,
szedł przez 40 dni i 40 nocy aż
do Bożej góry Horeb, by doświadczyć spotkania z Bogiem
w postaci cichego poszumu
wiatru. Nawet pogańscy Niniwici, dzięki pracy Jonasza, potrafili przez 40 dni pościć, by
przebłagać Boga i przekonać
Go do ocalenia ich miasta od

zagłady. Tym bardziej Jezus,
idąc za przykładem tego symbolicznego znaku, udaje się na
pustynię, by przez 40 dni przygotować się do swojej misji
zbawczej. Każdy z nas w okresie Wielkiego Postu otrzymuje
więc swoje 40 dni, czas na
przygotowanie do szczególnego spotkania z Bogiem w tajemnicy zbawienia
Przebywanie na pustyni
Okres 40 dni przygotowania
na spotkanie z Bogiem ma
również szczególne miejsce:
na pustyni, z dala od zgiełku
świata i jego uciech, tzn. w ciszy, tam, gdzie rzeczywiście
można Boga usłyszeć w głębi
swojego serca. Oddalenie pustynne, niekoniecznie musi
oznaczać dokładnie pustynię.
Chodzi raczej o każde miejsce
odosobnienia, które bardziej
sprzyja temu spotkaniu. Tę
pustynię czy oddalenie musimy sobie zapewnić sami, żyjąc z dala od hulanek i zabaw
tego świata.
Posypanie głowy popiołem
Gest posypania głowy popiołem jest pierwszym momentem i znakiem wejścia
człowieka na drogę spotkania
z Bogiem. Przebywanie na pustyni, by nie było jałowe, wiąże
się najpierw z przyjęciem odpowiedniej postawy we-

2

Głos Michała Archanioła

wnętrznej człowieka: przyznanie się do własnej niegodności i grzeszności. Jest to
znak uznania swojej pozycji i
miejsca w obliczu Boskiego
majestatu i miłosierdzia, które
nazywa się pokorą. W tradycji
Izraela, oprócz innych znaczeń: smutku, bólu i żałoby,
wyrażał go zewnętrzny gest
posypania głowy popiołem.
Stawiał on człowieka w prawidłowej pokornej postawie do
Boga przypominając, że jest
nikim (prochem) ze swoją pychą („Z prochu powstałeś i w
proch się obrócisz”), dlatego
potrzebuje nawrócenia, co
przypominają słowa kapłana
podczas posypania popiołem:
„Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię”.
Post, jałmużna i modlitwa
Postawa pokory (wyrażona
w posypaniu głowy popiołem)
wprowadza człowieka w atmosferę pustyni, czyli koniecznego odosobnienia, gdzie odbywa się powolny proces spotkania z Bogiem. Atmosferę tę
stwarzają: post, jałmużna i
modlitwa, trzy podstawowe
biblijne działania człowieka
jako swoiste znaki jego nawrócenia i pokory. Wszystkie te
elementy były wcześniej wykorzystywane przez proroków Izraela i świętych Kościoła, już nie mówiąc o samym Jezusie, który na pustyni
pościł i modlił się, by w swoim
czasie oddać swoje życie na
krzyżu. Działania te w efekcie
są wyrazem naszej miłości,
wewnętrznej zadumy i powagi
nad tajemnicami zbawienia,
które wprowadzają w samo
centrum środowiska Bożego.

One w sumie stanowią treść
przebywania na pustynnym
odosobnieniu, by uczyć nas
słuchania woli Bożej i wrażliwości na prawdziwe potrzeby
drugiego człowieka.
Kolor fioletowy
Wielkopostną
atmosferę
przebywania człowieka na pustyni oddaje kolor krwi (czerwony) zmieszany z niebiańskim celem (niebieski), czyli:
fiolet, znak żałoby i smutku,
mozolnej pracy i udręki, typowej dla środowiska pustynnego, gdzie wszystko jest wybrakowane i o wszystko
trzeba walczyć, by w końcu
cieszyć się owocami spotkania
z Bogiem. Jest to zarazem znak
przelania krwi Syna Bożego,
który obniżył nam wyżyny
błękitnego nieba.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
Trzy podstawowe działania
wielkopostne, tj. post, jałmużna i modlitwa, są karmione treściami zbawczymi,
dzięki którym dokonało się
zbawienie. Chodzi tu o nabożeństwa wielkopostne, jako
formy ciągłego przypominania
o miłości Bożej względem
człowieka; miłości, która oddała się na krzyżu za nasze
grzechy. Relacja o tej miłości,
tak pieczołowicie przechowywana w sercu Matki Jezusa, zachowała się w przekazach biblijnych, i jako taka była
przedmiotem medytacji mnichów i ojców pustyni. Z czasem jednak w postaci uproszczonej i ludowej stała się treścią specjalnych nabożeństw
wielkopostnych: rozważania
Drogi krzyżowej Jezusa Chry-

stusa krzewione przez zakony
żebracze (XII w.), oraz pobożne rozpamiętywania Męki
Pańskiej w postaci tzw. Gorzkich żali zachowanych wyjątkowo w polskiej religijności od
XVIII w.
Zróbmy wszystko, abyśmy
w okresie Wielkiego Postu, w
który wkraczamy po raz kolejny tego roku, wykorzystali
czas nam dany i stworzyli atmosferę pustyni w naszym
sercu. Posypmy nasze głowy
popiołem i rozpocznijmy
krwawą walkę z naszymi wadami i egoizmem stosując oręż
cnót i działań wielkopostnych,
by spotkać Boga w głębi serca.
Wspierajmy się przy tym
ogniem miłości, która pchnęła
Syna Bożego na krzyż, przypominając się podczas każdego
nabożeństwa.
źródło: opoka.org.pl ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Moc słowa Bożego

I czytanie: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7
II czytanie: Rz 5, 12-19
Ewangelia: Mt 4, 1-11
Ewangelia
uch wyprowadził Jezusa
na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu
głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i
rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te
kamienie stały się chlebem».
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem
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żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».
Wtedy wziął Go diabeł do
Miasta Świętego, postawił na
szczycie narożnika świątyni i
rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem
Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom
swoim da rozkaz co do ciebie,
a na rękach nosić cię będą, byś
przypadkiem nie uraził swej
nogi o kamień”».
Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę
Pana, Boga swego”».
Jeszcze raz wziął Go diabeł
na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa
świata oraz ich przepych i
rzekł do Niego: «Dam Ci to

wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź
precz, szatanie! Jest bowiem
napisane: „Panu, Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon i
Jemu samemu służyć będziesz”».
Wtedy opuścił Go diabeł, a
oto przystąpili aniołowie i
usługiwali Mu.
Rozważanie
cena kuszenia Jezusa na
pustyni w bardzo piękny
sposób ukazuje nam moc
słowa Bożego. W obliczu pokusy Ten, który nigdy nie uległ
żadnej pokusie, odwołuje się
do skarbca Pisma Świętego i
wydobywając z niego odpowiednie cytaty, rozbraja przeciwnika. Wszystkie cytaty, któ-

S
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rymi Jezus pokonuje pokusy
szatana, pochodzą z Księgi Powtórzonego Prawa. To pokazuje, że był On poddany tym
samym próbom i pokusom,
które były udziałem ludu wybranego podczas wędrówki
przez pustynię. Brak chleba,
żądza władzy i wystawianie
Boga na próbę były przyczynami kolejnych buntów. Izraelici ulegli tym pokusom. Jezus
je przezwycięża. Pamiętajmy o
tym, gdy pojawi się przy nas
nasz przeciwnik i będzie nas
zwodził i kusił. Nie ma lepszej
obrony w godzinie pokusy niż
odwołanie się do słowa Bożego. Ono bowiem ma w sobie
moc Tego, który sam jest Słowem.
o. D. Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Rozpoczął się Wielki Post – zachęcamy do
podejmowania wielkopostnych postanowień, a szczególnie abstynencji. Drogi krzyżowe w piątki po mszy świętej o godz. 7.00,
o 16.30 w Werblini, o 17.30 i 19.00 w Starzynie. Gorzkie Żale w Starzynie o godz.
15.00, a w Werblini i w Starzyńskim Dworze
przed mszami świętymi – przy głównym
wyjściu zabrać można ze sobą skarbonki
jałmużny wielkopostnej Caritas, które zbierzemy tradycyjnie w Wielką Sobotę. Rekolekcje wielkopostne będą miały miejsce od
niedzieli 2 kwietnia – głosił je będzie ks. Rafał Starkowicz. Nocna Droga Krzyżowa z Jastrzębiej Góry do Helu odbędzie się 7 kwietnia. Spowiedź święta w naszej parafii z
udziałem spowiedników z dekanatu żarnowieckiego tradycyjnie w sobotę 8 kwietnia.
W biurze parafialnym nabyć, można paschaliki w cenie 10 zł.
2. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. proboszcza będzie miał miejsce w sobotę 20 maja o

3.
4.

5.

6.

godz. 15.00.
Wspólnoty Żywego Różańca zapraszamy w
miesiącach marcu i kwietniu do udziału w
nabożeństwie Gorzkich Żali.
Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów otrzymać można
biuletyn parafialny „Głos Michała Archanioła”.
Dnia 11 marca 2017 r (sobota) w godz.
15.00–18.00 w Zespole Szkół w Starzynie
odbędą się warsztaty taneczne. Koszt 50 zł.
Mile widziane osoby w każdym wieku.
Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie Mirosławie
Maszota, Piotrowi Maszota, Paulinie Maszota i Ani Guzdraj, a na sobotę o sprzątanie
kościoła prosimy państwa Zuchwalskich z
ul. Kościelnej, Elwart z ul. Spółdzielców, Joannę i Agatę Wegner, Iwonę i Pawła Lietzau
z ul. Długiej ze Starzyna.
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7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zygmunta Zielke, lat 89 z
Radoszewa, śp. Eryka Hallmann, lat 82 ze Sulicic i Aleksandra, nienarodzone dziecko.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 6 marca 2017 r.
07:00 + Cecylia Szynszecka (6 gr.)
18:00 + Marta Orzeł
Wtorek, 7 marca 2017 r.
– Wspomnienie Św. Perpetuy i Felicyty
07:00 + Cecylia Szynszecka (7 gr.)
18:00 + Rodzice Helena i Józef Mudlaff
Środa, 8 marca 2017 r.
– Wspomnienie Św. Jana Bożego (Dzień Kobiet)
07:00 + Cecylia Szynszecka (8 gr.)
17:00 Nowenna Werblinia: + Maria i Józef Licau; + Matka Blandyna (dn. ur.) i ojciec Brunon Lewiccy, brat Brunon;
+ Felicja Dettlaff (od II Róży ŻR z Werblini); + Łucja
Dzierżyńska (m-c po śmierci od uczestników pogrzebu);
+ Michał Koss, z rodziny Koss i Ciskowskich; + Stanisław
Araszewicz (dn. ur.).
18:00 Nowenna Starzyno: W intencji parafian, chorych i cierpiących, za Kościół i Ojczyznę; + Wnuk Błażej Lantowski
(r. śm.); + Józef i Alina Nowak; + Jan (15 r. śm.) i Kazimierz Ewalt; + Helena Bradtke (r. śm); + Józef Gaffke (dn.
ur.); + Syn Łukasz Licau; + Rodzice Elżbieta i Aleksander
Dettlaff; + Siostra Ewa Kwidzińska, Zdzisława Felkner,
dziadkowie Miler i Felkner; + Kamila Zdebska (1 r. śm.);
+ Jadwiga Jeszke (od pracowników firmy Dr Oetker).
Czwartek, 9 marca 2017 r.
– Wspomnienie Franciszki Rzymianki
07:00 + Cecylia Szynszecka (9 gr.)
18:00 + Mąż Rafał Sluzewski
Piątek, 10 marca 2017 r.
07:00 + Cecylia Szynszecka (10 gr.)
17:00 Werblinia: + Tadeusz i Marian Dettlaff (dn. ur.)
18:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla Jadwigi Dettlaff
w 92 urodziny, + Antoni i Konrad Dettlaff
Sobota, 11 marca 2017 r.
07:00 + Cecylia Szynszecka (11 gr.)
18:00 + Rodzice Józef (dn. im.) i Stefania Liss
Niedziela, 12 marca 2017 r.
– II Niedziela Wielkiego Postu
07:00 + Rodzice Mieczysław i Maria Rompa, brat Andrzej
08:30 Werblinia: + Wujek Gerard
10:00 + Syn Witold Redlin (r. śm.)
12:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy
18:00 + Rodzice Zofia (dn. ur.) i Stefan Steinke

Z ksiąg parafialnych
W minionym tygodniu Pan
powołał do siebie:
 śp. Zygmunta Zielke,
 śp. Eryka Hallmann,
 śp. Alkesandra
R.I.P.

Droga Krzyżowa
∎ Droga Krzyżowa na
Kalwarii Wejherowskiej
w każdy piątek Wielkiego
Postu
Franciszkanie zapraszają na
mszę świętą o godz. 15.00, następnie ok. godz. 16.00 wyjście procesyjna na Kalwarię.

Papieska intencja
na marzec
Ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego
Kościoła przez modlitwę i w
postaci pomocy materialnej.

Myśl tygodnia
„Bez wielkich trudów nie
można dotrzeć do wielkich
rzeczy: dlatego musimy być
gotowi na wszystko”
Ks. Bosko ∎
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.

