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Z życia Kościoła

∎ 4 lata pontyfikatu Franciszka

13

marca minęły cztery
lata od wyboru argentyńskiego
kardynała
Jorge Mario Bergoglio na papieża. Franciszek burzy
duszpasterskie przyzwyczajenia i myślowe schematy.
Robi to ukazując - słowem i
stylem działania - pierwotną
świeżość Ewangelii, która
jest w stanie zachwycić również niewierzących.
O tym, jak sobie wyobraża
papieską posługę, mówił jeszcze jako arcybiskup Buenos
Aires podczas spotkań kardynałów przygotowujących konklawe w marcu 2013 r. Przekonywał wówczas, że Kościół
musi wyjść poza własne
opłotki na wszelkiego rodzaju
„peryferie”: społeczne, kościelne, egzystencjalne. „Egocentryczny Kościół rości sobie
prawo do zatrzymania Jezusa
dla siebie i nie dopuszcza do
tego, aby wyszedł On do innych” - diagnozował przyszły
papież. Dlatego stale nawołuje
- samemu dając tego przykład
- do okazywania Bożego miłosierdzia nie tylko chorym i
ubogim, ale także ludziom zagubionym,
poranionym,
tkwiącym w długotrwałym

stanie grzechu, dalekim od Ko- spotkań Męskiej Strony Rześcioła i wiary w Boga.
czywistości, a jej twórcą jest
niedziela.pl ∎ ksiądz Jacek Stryczek, Prezes
Stowarzyszenia WIOSNA.
Do wyboru jest prawie 400
tras, w tym 218 w całej Polsce,
m.in. trasa z Jastrzębiej Góry
na Hel.
Drogi są zróżnicowane pod
względem długości i trudnoożna przeżyć Drogę ści. Często prowadzą przez baKrzyżową w kościele, gna i dzikie lasy – sprawia to,
siedząc w ławce i słuchając że nie wszystkim uczestnikom
rozważań. Można na stojąco, udaje się ją ukończyć. Ale jak
siedząco, w samotności lub podkreśla ks. Jacek Stryczek,
w tłumie ludzi zgromadzo- „nie musimy przejść trasy do
nych na tym nabożeństwie. końca, żeby poczuć Boga i zoKażdy sposób jest inny, nie baczyć, że coś się zmieniło.
ma lepszych czy gorszych – Najczęściej jednak uczestnicy,
piszą organizatorzy Ekstre- choćby już pot po nich spłymalnej Drogi Krzyżowej.
wał, docierają do końca. To, na
co narzekali wcześniej – ból i
kontuzje, po przejściu całej
drogi stają się ich chlubą i
dumą".
Czym jest EDK
Jastrzębia Góra-Hel
Ekstremalna Droga KrzyTrasa na półwyspie helskim
żowa polega na pokonaniu to najdalej na północ wysuwybranej ponad 40-kilome- nięta trasa Ekstremalnej Drogi
trowej trasy w nocy i na modli- Krzyżowej w Polsce. Prowatwie. Każdy uczestnik otrzy- dzić wzdłuż Bałtyku, z komuje od organizatorów spe- ścioła św. Ignacego Loyoli w
cjalnie przygotowane na tę Jastrzębiej Górze do kościoła
okoliczność rozważania — w Bożego Ciała w Helu przez
formie książeczki i w formie nadmorskie plaże, ale też i
mp3.
miejscowości - Rozewie, ChłaEDK odbyła się po raz powo, Władysławowo, Chapierwszy w 2009 roku. Idea łupy, Kuźnicę, Jastarnię, Juratę
akcji narodziła się w trakcie – łącznie 49 km.

∎ „Nie warto
żyć normalnie,
warto żyć
ekstremalnie”
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EDK 2017
Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyjątkowa forma rekolekcji. Składa się z czterech
kroków: wyzwania, drogi,
zmagania oraz spotkania. Wyzwanie pojawia się w momencie poznania idei EDK – jego
podjęcie prowadzi do drogi,
czyli wyruszenia w nocną wędrówkę w milczeniu z modlitwą i z wewnętrznymi rozważaniami. Trzeci krok to zmaganie, które pojawia się, gdy zaczyna brakować sił i trzeba
przezwyciężyć swoje słabości.
Zwieńczeniem walki jest spotkanie z Bogiem.
Ks. Stryczek wspomina, że o
ile na początku EDK była skierowana głównie do mężczyzn,
to dziś ok. 50 proc. uczestników stanowią kobiety. – Wiele
z nich podkreśla, że ważniejszy dla nich jest wymiar duchowy. Podczas wędrówki
mogą wejść w głąb siebie i
skonfrontować się z rzeczywistością, której na co dzień starają się unikać – opowiadał
Magdalenie Wójcik ze „Szlachetnej Paczki".
Mimo że grupa uczestników
liczy od kilkudziesięciu do kilkuset osób, to trasę każdy
przebywa indywidualnie.
W tym roku Ekstremalna
Droga Krzyżowa odbędzie się
w nocy z 7 na 8 kwietnia pod
hasłem „Droga Przełomów”.
Organizatorzy szacują, że w
tym roku w tej wyjątkowej
Drodze weźmie udział nawet
100 tys. śmiałków z 30 państw. Zapisy trwają do 5 kwietnia na stronie edk.org.pl.
oprac. DP
edk.org.pl, opoka.org.pl ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Bóg przy
studni

I czytanie: Wj 17, 3-7
II czytanie: Rz 5, 1-2. 5-8
Ewangelia: J 4, 5-42
Ewangelia
ezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał
Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba.
Jezus zmęczony drogą siedział
sobie przy źródle. Było to
około szóstej godziny.
Wówczas nadeszła kobieta
z Samarii, aby zaczerpnąć
wody. Jezus rzekł do niej: «Daj
Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do
miasta, by zakupić żywności.
Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? »
Żydzi bowiem i Samarytanie
unikają się nawzajem.
Jezus odpowiedział jej na to:
«O, gdybyś znała dar Boży i
wiedziała, kim jest Ten, kto ci
mówi: „Daj Mi się napić”, to
prosiłabyś Go, a dałby ci wody
żywej».
Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka.
Skądże więc weźmiesz wody
żywej? Czy Ty jesteś większy
od ojca naszego, Jakuba, który
dał nam tę studnię, i on sam z
niej pił, i jego synowie, i jego
bydło?»
W odpowiedzi na to rzekł do
niej Jezus: «Każdy, kto pije tę
wodę, znów będzie pragnął.
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Kto zaś będzie pił wodę, którą
Ja mu dam, nie będzie pragnął
na wieki, lecz woda, którą Ja
mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu
wiecznemu».
Rzekła do Niego kobieta:
«Panie, daj mi tej wody, abym
już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać».
A On jej odpowiedział: «Idź,
zawołaj swego męża i wróć tutaj!»
A kobieta odrzekła Mu na
to: «Nie mam męża». Rzekł do
niej Jezus: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim
mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą».
Rzekła do Niego kobieta:
«Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali
cześć Bogu na tej górze, a wy
mówicie, że w Jerozolimie jest
miejsce, gdzie należy czcić
Boga».
Odpowiedział jej Jezus:
«Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej
górze, ani w Jerozolimie nie
będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my
czcimy to, co znamy, ponieważ
zbawienie bierze początek od
Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to
prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i
prawdzie, a takich to czcicieli
szuka Ojciec. Bóg jest duchem;
trzeba więc, by czciciele Jego
oddawali Mu cześć w Duchu i
prawdzie».
Rzekła do Niego kobieta:
«Wiem, że przyjdzie Mesjasz,
zwany Chrystusem. A kiedy On
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przyjdzie,
objawi
nam
wszystko».
Powiedział do niej Jezus:
«Jestem nim Ja, który z tobą
mówię».
Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał
z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: «Czego od niej
chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do
miasta. I mówiła ludziom:
«Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział
wszystko, co uczyniłam: Czyż
On nie jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do Niego.
Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: «Rabbi, jedz!»
On im rzekł: «Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie
wiecie».
Mówili więc uczniowie między sobą: «Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?»
Powiedział im Jezus: «Moim
pokarmem jest wypełnić wolę
Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie
mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto

powiadam wam: Podnieście
oczy i popatrzcie na pola, jak
się bielą na żniwo. Żniwiarz
otrzymuje już zapłatę i zbiera
plon na życie wieczne, tak iż
siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje
się prawdziwym powiedzenie:
Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja
was wysłałem, abyście żęli to,
nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy
w ich trud weszliście».
Wielu Samarytan z owego
miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety
świadczącej: «Powiedział mi
wszystko, co uczyniłam».
Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u
nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej
ich uwierzyło dzięki Jego
słowu, a do tej kobiety mówili:
«Wierzymy już nie dzięki
twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy
i wiemy, że On prawdziwie jest
Zbawicielem świata».
Rozważanie
akkolwiek wygląda nasze życie, na jakiekolwiek bez-
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droża w nim schodzimy, Bóg
nieustannie na nas czeka w
miejscu, do którego prowadzą
nas nasze pragnienia. Każdy z
nas potrzebuje od czasu do
czasu zaczerpnąć świeżej
wody. On będzie wtedy czekał
przy studni, aby się z nami
spotkać. Być może znajdziemy
czas, aby z Nim porozmawiać,
nawet jeśli Go nie rozpoznamy. Tyle przecież ważnych
rzeczy mamy na głowie – rodzina, praca, tętniący życiem
świat... Tylko dlaczego co jakiś
czas tak konsekwentnie wracamy, aby zaczerpnąć tej
wody? On zawsze tam jest,
czeka cierpliwie. Nie ocenia
nas, choć mówi prawdę o nas
samych i o naszym życiu. Nie
musimy się Go obawiać. On też
jest spragniony. Pragnie naszej miłości, nas samych na
własność. Niech nasze kolejne
spotkanie z Nim odmieni nasze życie tak, jak odmieniło życie Samarytanki.
o. D. Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. W przyszłą niedzielę po mszach świętych
będzie można złożyć ofiarę na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża – Bóg zapłać.
2. W sobotę uroczystość Zwiastowania Pańskiego – msze święte o godz. 8.30 w Werblini, 10.00 i o 18.00 w Starzynie. Odpust
obchodzi parafia w Żarnowcu.
3. 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 – przy głównym wyjściu zabrać

można ze sobą skarbonki jałmużny wielkopostnej Caritas, które zbierzemy tradycyjnie we Wielką Sobotę. Rekolekcje wielkopostne będą miały miejsce od niedzieli
2 kwietnia. 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 piątek, 31 marca wieczorem będzie miała
miejsce pierwsza Droga Krzyżowa ulicami
Starzyna. W biurze parafialnym nabyć
można paschaliki w cenie 10 zł.
4. W piątek o godz. 19.00 Drogę Krzyżową
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przygotowuje młodzież z Zespołu Szkół w Kłaninie.
W przyszłą niedzielę po mszy świętej o godz. 12.00 spotkanie dla
dzieci przed pierwszą komunią świętą.
W przyszłą niedzielę po mszy świętej o godz. 12.00 na plebanii
odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej, Ekonomicznej i KGW
Starzyno.
Zapowiedzi przedślubne: I-sza: Mariusz Jerzy Zielke i Alicja Katarzyna Wicher z par. Starzyno; II-ga: Adrian Paweł Okoń z parafii
Starzyno i Alicja Irena Kotłowska z parafii Strzelno.
Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów otrzymać można „Głos Michała Archanioła”.
Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach.
Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom domu nr 15 z ul.
Długiej ze Starzyna, a na sobotę o sprzątanie kościoła prosimy
prosimy państwa Szomburg, Jeka, Nowak i Samel. Bóg zapłać za
ofiary z dzisiejszej, trzeciej niedzieli miesiąca na rzecz dalszych
prac w parafii – kolekta z przyszłej niedzieli na zakończenie
pierwszego kwartału na śmieci z cmentarza.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 20 marca 2017 r.
– Uroczystość św. Józefa,
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
07:00 + Cecylia Szynszecka (20 gr.)
18:00 + Józef i Anna Muza
Wtorek, 21 marca 2017 r.
07:00 + Rodzice Janina i Józef Rathnau, Józef
Selewski
18:00 + Cecylia Szynszecka (21 gr.)
Środa, 22 marca 2017 r.
07:00 + Cecylia Szynszecka (22 gr.)
17:00 Nowenna Werblinia: + Zbigniew Śliwiński
(m-c po śmierci od uczestników pogrzebu);
+ Teściowie Gertruda i Michał Cyskowscy
(r. śm.), rodzice Wanda i Leon Mach, mąż
Jarzy; + Brygida Zielke (r. śm.), ojciec Michał; + Bronisław, Otylia i Józef Tarnowscy.
18:00 Nowenna Starzyno: W intencji parafian,
chorych i cierpiących, za Kościół i Ojczyznę;
Do MB Częstochowskiej z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze;
+ Anna Budzisz (1 r. śm.); + Zofia Rohde
(dn. ur.) i Mirosława Robakowska (r. śm.);
+ Matka Irena Maciejewska, rodzice Janina
i Stefan Zalewscy; + Rodzice Jan i Marta Miłosz; + Roman Wegner (dn. ur.), Magdalena
i Klemens Kunc; + Brat Jan Hollender, ojciec
Bolesław Hollender; Do św. Józefa z prośbą
o zdrowie i bł. Boże dla członków Męskiej
Róży ze Starzyna; + Rodzice Anna i Jan
Radtke, brat Zbigniew; + Brat Antoni Jeka,

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

Myśl tygodnia
„Bojaźń Boża i częste przyjmowanie sakramentów świętych - oto co w młodości czyni
cuda”
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.

siostry Stanisława, Benedykta i rodzice;
+ Zygmunt Zielke.
Czwartek, 23 marca 2017 r.
07:00 + Cecylia Szynszecka (23 gr.)
18:00 + Brat Krzysztof Bizewski, dziadkowie z obojga stron
Piątek, 24 marca 2017 r.
06:30 + Cecylia Szynszecka (24 gr.)
07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon, synowa Izabela
17:00 Werblinia: O zdrowie siostry Krystyny
18:00 + Tadeusz Falkowski, z rodziny Falkowskich i Szwoch
Sobota, 25 marca 2017 r.
– Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
08:30 Werblinia: + Cecylia Szynszecka (25 gr.)
10:00 Starzyno: + Apolonia Pulczyńska (11 r. śm.)
18:00 + Jan, Teofil i Bernarda Ustarbowscy
Niedziela, 26 marca 2017 r.
– IV Niedziela Wielkiego Postu
07:00 + Rodzice Bullmann i Szeiba oraz bracia
08:30 Werblinia: + Rodzice Anna i Michał, brat
Franciszek i Józef Goyke
10:00 + Marta i Teofil Nierzwiccy
12:00 + Jan Tkaczyk, Wiktor i Tekla Rutha, Hildegarda i Wacław
18:00 + Wojciech, Jan, Irena i Feliks Jaffke, Andrzej Michna; + Cecylia Szynszecka (26 gr.)

