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Z życia Archidiecezji

∎ Wprowadzenie
w posługę lektoratu 2017

W

parafii pw. Św. Ap.
Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie 4
marca odbyła się uroczystość wprowadzenia w posługę lektoratu 14 kleryków
III roku Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Na ceremonię przybyli
alumni oraz moderatorzy i
księża profesorowie seminarium. Obecni byli również
członkowie rodzin kleryków
oraz parafianie i wierni z terenu archidiecezji. Eucharystii
przewodniczył biskup Wiesław Szlachetka.
Lektorat jest pierwszą posługą przyjmowaną przez
alumnów i stanowi początek
kolejnego etapu formacji.
Głównym zadaniem lektora
jest odczytywanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Ponadto może przewodniczyć
nabożeństwom
oraz błogosławić pokarmy w
Wielką Sobotę.
Lektor, by mógł dobrze wypełniać swoje obowiązki, powinien rozbudzać w sobie
umiłowanie słowa Bożego
przez częstą jego lekturę i medytację. Dzięki temu kleryk bę-

dzie stawał się coraz doskonalszym uczniem Chrystusa.
Obecnie w Gdańskim Seminarium Duchownym kształtuje się 56 kleryków i diakonów.
gsd.gda.pl ∎

Warto poczytać

∎ Gorzkie Żale

G

orzkie Żale to jedno z
nabożeństw pasyjnych.
To modlitwa w Kościele katolickim mająca najczęściej
charakter nabożeństwa eucharystycznego odprawianego
w okresie Wielkiego Postu,
szczególnie w niedziele, ale
również, zależnie od lokalnych
zwyczajów w inne dni (np. w
czasie Triduum Paschalnego).
Gorzkie żale są tradycją wyłącznie polską.

fot.: gsd.gda.pl ∎

Na początku XVIII wieku
proboszcz kościoła św. Krzyża
w Warszawie, ksiądz Michał
Bartłomiej Tarło (późniejszy
biskup poznański) i Bractwo
św. Rocha, istniejące od 1688
roku przy tym kościele, rozpoczęli starania o pozwolenia na
odprawianie w świątyni specjalnego nabożeństwa pasyjnego. Gorzkie żale po raz
pierwszy odbyły się w 1704
roku. Szybko zdobyło popularność wśród wiernych i zostało
wprowadzone do innych kościołów w Warszawie, a następnie również w całej Polsce.
W 1707 roku staraniem ks.
Wawrzyńca Stanisława Benika ze Zgromadzenia Księży
Misjonarzy świętego Wincentego à Paulo po raz pierwszy
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zostało wydane drukiem pod
tytułem Snopek Myrry z
Ogrodu Gethsemańskiego albo
Żałosne Gorzkie Męki Syna Bożego - rozpamiętywanie.
Całość nabożeństwa podzielona jest na trzy części odmawiane cyklicznie, tak że
cały cykl odmawiany jest dwukrotnie w ciągu całego wielkiego postu.
Gorzkie Żale rozpoczynają
się Pobudką (inaczej Zachętą),
która jest zawsze taka sama,
niezależnie od części nabożeństwa. Następnie czytana jest
intencja modlitwy wraz z informacją o treści rozważań, a
następnie śpiewane są następujące pieśni: Hymn, Lament
duszy nad cierpiącym Jezusem,
Rozmowa duszy z Matką Bolesną (tradycja nakazuje śpiewanie zwrotek nieparzystych
kobietom, a parzystych mężczyznom), Któryś za nas cierpiał rany. Po tym może nastąpić kazanie pasyjne.
Przebieg nabożeństwa bywa różny, zależny od lokalnych zwyczajów, tak jak różne
bywają melodie wykonywanych śpiewów. Poza wymienionymi pieśniami mogą pojawić się również takie elementy, jak litanie, antyfony,
suplikacje.
Na koniec celebrans błogosławi Najświętszym Sakramentem. oprac. Małgorzata Meter ∎

jeden stanowi postać "czarnej owcy" wśród Apostołów,
Judasza Iskarioty.
Judasz pojawia się we
wszystkich Ewangeliach i w
Dziejach Apostolskich, ale jest
szczególnie nielubiany przez
czwartego Ewangelistę. W
ewangelii św. Jana przedstawiany jest jako diabeł wśród
apostołów, natomiast u Ewangelisty Mateusza jest on uosobieniem chciwości i rządzy bogactwa.
Z Nowego Testamentu dowiadujemy się, że Judasz Iskariota popełnił samobójstwo.
Jednakże dokładna lektura
tekstu biblijnego oraz badania
egzegetyczne dowiodły, że obraz Judasza nie jest tak jednoznaczny, jakby to się na pierwszy rzut oka wydawało.
Imię Judasza, dosyć powszechne w ówczesnej Palestynie, występuje w tradycji
chrześcijańskiej zazwyczaj z
przydomkiem
"Iskariota",
ewentualnie "Iszkariota". Na
temat etymologii tego słowa
istnieje kilka teorii. Jedna z
nich mówi, że Iskariot znaczy
tyle co "Isz-Karioth", a więc Judasz z Keriot, miasta położonego na południu Palestyny.
Jeśli teza ta jest prawdziwa, to
oznaczałoby to, że Judasz był
jedynym apostołem wśród
dwunastu, który nie pochodził
z Galilei. Od samego początku
byłby on zatem "outsiderem",
Uczniowie Jezusa (cz. 12)
kimś, któremu musielibyśmy
przypisać ogromną determinację, czy wręcz idealizm, bowiem nie każdy (dziś oraz w
istoria męki i śmierci ówczesnej Palestynie) porzuPańskiej zawiera w so- cał swoje rodzinne strony, by
bie wiele wątków, z których w oddalonej o wiele kilome-

∎ Judasz
Iskariota

H

trów okolicy podążać za kaznodzieją o imieniu Jezus.
Według badaczy biblijnych
wędrownych proroków było
wówczas wielu. Jeśli więc Judasz opuścił swoje rodzinne
strony, to co nim kierowało?
Religijna fascynacja, chęć doświadczenia niezwykłej przygody? Niektórzy badacze są
zdania, że Judasz kierował się
politycznymi przesłankami.
Judasz mógł widzieć w Jezusie
politycznego
przywódcę,
który uwolniłby Izrael z niewoli Imperium Rzymskiego.
Założenie to potwierdzałoby
inne, etymologiczne wyjaśnienie jego "nazwiska": Judasz
mógł być członkiem żydowskiej sekty sikkarian o silnych
ambicjach politycznych. Zdrada Judasza mogła więc być
motywowana politycznie: rozczarowany "niemesjańskim"
przesłaniem Jezusa Judasz wydaje Nazareńczyka Najwyższej
Radzie Kapłanów. Judasz czując ogromne wyrzuty sumienia sam odebrał sobie życie
przez powieszenie. W sposób
wymowny przedstawia tę
scenę "Pasja" Mela Gibsona. O
samobójstwie Judasza mówi
Ewangelia Mateusza oraz
Dzieje Apostolskie.
Na miejsce Judasza do grona
dwunastu powołany został św.
Maciej, o którym w kolejnej,
ostatniej części cyklu Uczniowie Jezusa.
oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Umiłowany
Syn Boży

I czytanie: Rdz 12, 1-4a
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II czytanie: 2 Tm 1, 8b-10
Ewangelia: Mt 17, 1-9
Ewangelia
ezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i
zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił
się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie
zaś stało się białe jak światło.
A oto ukazali się im Mojżesz i
Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa:
«Panie, dobrze, że tu jesteśmy;
jeśli chcesz, postawię tu trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto
obłok świetlany osłonił ich, a z
obłoku odezwał się głos: «To
jest mój Syn umiłowany, w
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którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich,
dotknął ich i rzekł: «Wstańcie,
nie lękajcie się!» Gdy podnieśli
oczy, nikogo nie widzieli, tylko
samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus
przykazał im, mówiąc: «Nie
opowiadajcie nikomu o tym
widzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie».
Rozważanie
ojżesz i Eliasz, dwie kluczowe postaci Starego
Testamentu, które w symboliczny sposób reprezentują
Prawo i Proroków, filary wiary
i tożsamości Izraela spotykają
Jezusa na Górze Przemienie-

M
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nia. Uczniowie, widząc to, chcą
oddać im należną w ich odczuciu cześć, gdyż jeszcze nie zrozumieli, że oto tu jest ktoś
większy od Mojżesza, tu jest
ktoś większy od Eliasza, od Jonasza, od Salomona.
Jezus zajmuje specjalne
miejsce w tej Litanii Wielkich
Postaci Starego Testamentu.
On nie tylko przekracza je w
sposób, w jaki przekracza je
Jan Chrzciciel, największy zrodzony z kobiet, który niejako
swoją osobą zamyka listę
owych postaci. Jezus jest radykalnie inny, On jest umiłowanym Synem Bożym, w którym
Bóg znalazł upodobanie, a nas
wszystkich wzywa do tego,
abyśmy Go słuchali.
o. D. Stabryła OSB„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Trwa Wielki Post. 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.
2. Przy głównym wyjściu zabrać można ze
sobą skarbonki jałmużny wielkopostnej Caritas, które zbierzemy tradycyjnie w Wielką
Sobotę.
3. Rekolekcje wielkopostne będą miały miejsce od niedzieli 2 kwietnia – głosił je będzie
ks. Rafał Starkowicz.
4. Nocna Droga Krzyżowa z Jastrzębiej Góry
do Helu odbędzie się 7 kwietnia.
5. Spowiedź święta w naszej parafii z udziałem spowiedników z dekanatu żarnowieckiego tradycyjnie w sobotę 8 kwietnia.
6. W piątek, 31 marca wieczorem będzie miała
miejsce pierwsza Droga Krzyżowa ulicami
Starzyna.
7. W biurze parafialnym nabyć można pa-

schliki w cenie 10 zł.
8. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 12.00 obowiązkowe spotkanie dla rodziców przed pierwszą komunią świętą.
9. Wspólnoty Żywego Różańca zapraszamy w
miesiącach marcu i kwietniu do udziału w
nabożeństwie Gorzkich Żali.
10.Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Adrian Paweł Okoń z parafii Starzyno
i Alicja Irena Kotłowska z parafii Strzelno.
11.Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów można otrzymać
„Głos Michała Archanioła”.
12.Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie państwu
Zuchwalskim z ul. Kościelnej, Elwart z ul.
Spółdzielców, Joannie i Agacie Wegner oraz
Iwonie i Pawłowi Lietzau z ul. Długiej ze
Starzyna, a na sobotę o sprzątanie kościoła
prosimy mieszkańców domu nr 15 z ul. Długiej ze Starzyna.
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∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 13 marca 2017 r.
07:00 + Cecylia Szynszecka (13 gr.) | 18:00 + Ojciec Leon Pranga
Wtorek, 14 marca 2017 r.
07:00 + Jan (r. śm.) i Leonia Hebel
18:00 + Cecylia Szynszecka (14 gr.)
Środa, 15 marca 2017 r.
07:00 + Brat Andrzej, ojciec Brunon
17:00 Nowenna Werblinia: + Ojciec Tadeusz Kownatke (r. śm.);
+ Jan Rathenow (dn. ur.), dziadkowie Gertruda, Jan, Elżbieta i Paweł; + Marta i Antoni Kunc; + Józef i Irena Budzisz; + Rodzice Marta i Jan Kunc, bracia Józef, Antoni i
Jan oraz szwagrowie Tadeusz i Antoni; + Jan, Weronika,
Jan i Feliks Dzierżyńscy.
18:00 Nowenna Starzyno: W intencji parafian, chorych i cierpiących, za Kościół i Ojczyznę; + Adela i Eugeniusz
Lemke, z rodziny Lemke i Lesner; + Aniela i Teodor
Rompa; + Córka Magdalena Ciesielska; + Cecylia Szynszecka (15 gr.); + Mąż Józef Darga i wujek Józef; + Syn Marek Wiśniewski (r. śm.); + Ewa Kwidzińska – od matki
chrzestnej; + Dorota i Wojciech Tuszer; + Jadwiga Jeszke
(m-c po śmierci od uczestników pogrzebu i w dn. ur.);
+ Zdzisława Felkner - (m-c po śmierci od uczestników
pogrzebu); + Dziadek Józef Semerling; Do Matki Boskiej
dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę dla męża Kazimierza w 80. urodziny.
Czwartek, 16 marca 2017 r.
07:00 + Cecylia Szynszecka (16 gr.)
18:00 + Leon Elwart
Piątek, 17 marca 2017 r.
07:00 + Cecylia Szynszecka (17 gr.)
17:00 Werblinia: + Rodzice Michał i Brygida Zielke, Jakub Białk,
Gerard Kirszling
18:00 + Mąż Józef Hallmann, rodzice Teresa i Bronisław, teściowie Anna i Józef
Sobota, 18 marca 2017 r.
07:00 + Cecylia Szynszecka (18 gr.)
15:00 Werblinia: Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla
p. Gertrudy Semmerling w 90. urodziny
18:00 + Zofia Labuhn (4 r. śm.), dziadkowie z obojga stron
Niedziela, 19 marca 2017 r. – III Niedziela Wielkiego Postu
07:00 + Rodzice Zofia i Józef Fikus
08:30 Werblinia: + Jadwiga, Stefan, Maria, Ksawery Kohnke,
Maria Zielke, Paweł Dettlaff
10:00 + Elżbieta i Jan Wyszeccy, brat Jan
12:00 + Rodzice Jan i Helena Knopik, Stanisław, Edmund, Bożena, Teresa i Jerzy
18:00 + Józef Kromlicki; + Cecylia Szynszecka (19 gr.)

W najbliższym czasie
7/8 kwietnia
∎ Trzecia Ekstremalna
Droga Krzyżowa z Jastrzębiej Góry do Helu
Zapraszamy do udziału w
Trzeciej Ekstremalnej Drodze
Krzyżowej z Jastrzębiej Góry
do Helu. To najdalej na północ
wysunięta trasa Ekstremalnej
Drogi Krzyżowej w Polsce.
Dlaczego będzie ekstremalna?
- ponieważ trasa będzie liczyła 49 km (w większości
po piasku)
- ponieważ będzie odbywała
się nocą (7/8.04.2017)
- ponieważ podczas drogi będzie obowiązywała reguła
milczenia
- ponieważ uczestnicy wędrować będą samotnie.
Szczegóły za tydzień
oraz na www.edk.org.pl ∎

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

Myśl tygodnia
„Diabeł jest silny tylko dla
tego, kto się go boi, ale bardzo
słaby dla tego, kto nim gardzi.”
Ojciec Pio ∎
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.

