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Z życia parafii

∎ Rekolekcje
wielkopostne

R

ozpoczynamy dzisiaj w
naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. Rafał Starkowicz.
Niech Bóg Najwyższy będzie
uwielbiony w naszym życiu
Kochani!
Czas rekolekcji to czas nawrócenia i przemiany. To czas
cudów, jakich w naszym życiu
może dokonać moc Słowa Bożego i sakramentów świętych.
Aby było to możliwe, potrzeba
jednak byśmy wszyscy otworzyli się na działanie naszego
Pana. Dotyczy to zarówno głoszącego, jak i tych którzy słuchają. Moc Boga nie zależy bowiem od piękna wypowiadanych słów, czy ich zewnętrznej
oprawy. Ona po prostu jest.
Bóg jednak wobec człowieka jest prawdziwie pokorny. "Stoi i kołacze", czekając na to, byśmy to my otworzyli Mu drzwi naszego serca.
Szanuje naszą wolność. Wspomniany cud przemiany, owo
uzdrawiające dotknięcie Boga,
może dokonać się jedynie
dzięki naszej decyzji na przyjęcie Zbawiciela, wraz ze
wszystkim co On wnosi w nasze życie. Pokornie proszę
więc Was, kochani o modlitwę.
Zarówno w mojej intencji, bym

powiedział wszystko, co Pan
mi nakaże, a jednocześnie niczego, co miałoby służyć jakiemukolwiek innemu celowi.
Proszę was także, byście modlili się za was samych i siebie
nawzajem, aby serca wasze
były zdolne przyjąć ten ogrom
łaski, który - jak ufam - Pan dla
nas wszystkich na ten czas
przygotował.
Z modlitwą…
Ks. Rafał Starkowicz ∎

∎ EDK – narodzić
się lepszym

D

wa tygodnie temu pisaliśmy o Ekstremalnej
Drodze Krzyżowej i zachęcaliśmy do udziału w tegorocznej edycji. Przypominamy,
że chętni mogą zapisywać
się do 5 kwietnia na
edk.org.pl. EDK wyrusza 7
kwietnia.
Dzisiaj przedstawiamy refleksje Pani Wiolety, która w
zeszłym roku brała udział w
EDK z Jastrzębiej Góry na
Hel.
W ubiegłym roku po raz
pierwszy poszłam na Ekstremalną Drogę Krzyżową, która
odbyła się z piątku na sobotę.
Wraz z innymi uczestnikami
pokonałam blisko 50 km trasy
z Jastrzębiej Góry do Helu. Idąc
nocą po plaży, brzegiem morza, w milczeniu, trudzie by

spotkać się z Jezusem. By móc
odczuć tę odrobinę cierpienia.
Podczas tej nocnej wędrówki ludzie chcą zawalczyć
o swoje życie, chcą coś w nim
zmienić, naprawić, podziękować. Każdy ma jakiś powód dla
którego podejmuje to wyzwanie, aby wraz z nowym dniem
narodzić się nowym, silniejszym, lepszym Chrześcijaninem.
Ja poszłam, aby podziękować Panu Jezusowi za to, co
dla mnie ważne w życiu, czyli
za zdrowie i prosić o dalsze łaski. Kiedy w sobotę rano spotkałam innych uczestników
EDK widziałam zmęczenie na
ich twarzach, ale oprócz tego
widać było wielką siłę. Dziś już
nie pamiętam żadnego zmęczenia, bólu. Dlatego też bez
wahania podjęłam decyzję, że
w tym roku również wyruszę
w tę drogę. Zachęcam wszystkich...
Wioleta Kloka ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ „Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem”
I czytanie: Ez 37, 12-14
II czytanie: Rz 8, 8-11
Ewangelia: J 11, 1-45
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Rozważanie
kupię moją uwagę na przyjacielskiej relacji Jezusa z
Marią, Martą i Łazarzem.
Oprócz apostołów Jezus miał
grono świeckich przyjaciół w
Betanii. Nie ukrywał przed
nimi przyjaźni i wzruszenia.
Co mogę powiedzieć o mojej
przyjaźni z Jezusem? Czy mówię Mu o moich uczuciach?
Czy potrafię je wyrażać? Czy
wierzę, że Jezus darzy mnie
osobistym i głębokim uczuciem miłości?
Będę przysłuchiwał się pełnej wzruszenia rozmowie Jezusa z Martą i Marią (ww. 2032). Zwrócę uwagę, z jaką prostotą i otwartością mówią Jezusowi o swoim bólu.

S

Będę kontemplował twarz
Jezusa, który wzrusza się, patrząc na ból i łzy szlochających
kobiet. Będę patrzył, jak pełen
smutku udaje się do grobu
przyjaciela Łazarza i płacze
(ww. 33-35).
Uświadomię sobie, że Jezus
widzi każde moje cierpienie.
Wzrusza się na widok mojego
bólu. Płacze, kiedy widzi moje
zagubienie i bezradność. Czy
w chwilach cierpienia potrafię
mówić Mu o moich uczuciach,
przyznawać się jak Maria i
Marta do wewnętrznych lęków, a nawet pretensji i obaw?
Czy szczerze rozmawiam z
Nim o moich buntach?
„Łazarzu, wyjdź na zewnątrz” (w. 43). Będę przez

dłuższy czas kontemplował tę
scenę. Usłyszę pełne mocy
słowa Jezusa. Zobaczę zdziwienie zgromadzonego tłumu
oraz Łazarza wychodzącego z
ciemności grobu. Jezus jest
zdolny wyprowadzić mnie nawet z beznadziejnych sytuacji.
W gorącej modlitwie poproszę Jezusa, aby odsunął kamień zagradzający wejście do
mrocznych miejsc mojego życia, w których chowam dobre
pragnienia. Poproszę Go o łaskę dobrej spowiedzi wielkopostnej i przygotowania do
Świąt Wielkiej Nocy. Będę powtarzał: „Jezu, Ty jesteś moim
życiem!”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne,
które poprowadzi ks. Rafał Starkowicz z parafii Świętej Trójcy z Gdańska Oliwy, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej.
2. Plan rekolekcji jest następujący:
Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r.
08:00 Droga krzyżowa z nauką dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kłanina.
08:00 Droga krzyżowa z nauką dla dzieci w
Werblini – ks. Jacek Bordzoł.
09:00 Droga krzyżowa z nauką dla gimnazjum w Starzynie
10:00 Msza święta z nauką dla dorosłych
11:00 Droga krzyżowa z nauką dla dzieci w
Starzynie
17:00 Msza święta z nauką dla dorosłych w
Werblini
18:00 Msza święta z nauką dla dorosłych w
Starzynie
19:00 Msza święta z nauką dla młodzieży i
osób dłużej pracujących w Starzynie

Wtorek, 4 kwietnia 2017 r.
08:00 Nauka dla dzieci w Werblini – ks. Jacek Bordzoł.
09:00 Nauka dla gimnazjum w Starzynie
10:00 Msza święta z nauką dla dorosłych
11:00 Nauka dla dzieci w Starzynie
17:00 Msza święta z nauką dla dorosłych w
Werblini
18:00 Msza święta z nauką dla dorosłych w
Starzynie
19:00 Msza święta z nauką dla młodzieży i
osób dłużej pracujących w Starzynie
Środa, 5 kwietnia 2017 r.
07:30 Nauka dla dzieci w Werblini – ks. Jacek Bordzoł.
09:00 Nauka dla gimnazjum w Starzynie
10:00 Msza święta z nauką dla dorosłych z
udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych,
11:00 Nauka dla dzieci w Starzynie
17:00 Msza święta z nauką dla dorosłych w
Werblini
18:00 Msza święta z nauką dla dorosłych w
Starzynie
19:00 Msza święta z nauką dla młodzieży i
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osób dłużej pracujących w Starzynie.
Spowiedź święta w czasie rekolekcji przed
każdą mszą świętą. Ofiary zebrane we wtorek i środę przekazane będą na rzecz prac
rekolekcjonisty – serdeczne Bóg zapłać.
Dzieci i młodzież w pierwszym dniu rekolekcji prosimy o przyniesienie ze sobą książeczek.
W dzisiejszą niedzielę po mszach świętych
doroczna zbiórka na rzecz Hospicjum Stacjonarnego i Domowego w Pucku – Bóg zapłać.
W dzisiejszą niedzielę na godz. 12.00 zapraszamy osoby odmawiające brewiarz. Osoby
należące do Żywego Różańca zapraszamy w
miesiącu kwietniu do udziału w Gorzkich
Żalach.
W przyszłą niedzielę – Palmową – młodzież
ze szkolnego koła Caritas ze Starzyna rozprowadzać będzie palmy – ofiary w ten sposób zebrane przeznaczamy na pomoc dla
siostry Brygidy Koeppen – misjonarki pracującej w Chile. Na wszystkich mszach świętych święcimy palmy.
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. 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 najbliższą sobotę 8
kwietnia w od godz. 9.00 do 10.00. W biurze
parafialnym nabyć, można paschaliki w cenie 10 zł.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne – Godzina Święta w czwartek w
godz. 17.30 – 18.00; odwiedziny chorych z
sakramentami świętymi w Werblini, Starzyńskim Dworze, Radoszewie i Parszkowie; w 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.
Ofiary na kwiaty do Grobów Pańskich
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można składać: parafianie z Werblini u p.
Bojke, parafianie ze St. Dworu u p. Bradtke,
a parafianie ze Starzyna, Parszkowa, Radoszewa, Połchówka, Kłanina i Sulicic – u p.
Grażyny Lantowskiej w kwiaciarni. Na plebanię przynosić już można trwałe środki
żywności, które zostaną przekazane najbiedniejszym – specjalna zbiórka będzie
miała miejsce tradycyjnie we Wielką Sobotę
w czasie święcenia pokarmów.
10.Zapowiedzi przedślubne:
II-ga: Bartłomiej Marian Semmerling z par.
Leśniewo i Izabela Daniela Byczk z par. Starzyno.
III-cia: Mariusz Jerzy Zielke i Alicja Katarzyna Wicher z par. Starzyno.
11.Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „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 kościoła paniom Karolinie Ceynowa, Urszuli Ceynowa,
Weronice Maciejewskiej, Teresie Syldatk,
Marii Groen i Bernadecie Bullmann, a na sobotę o sprzątanie kościoła prosimy panie
Bojke, Felicję Bianga, Joannę Zinkiel i Dorotę Byczk.
13.W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Olgę Labudda, lat 96 z Kłanina i śp. Jana Pipka, lat
82 z Kłanina.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r.
10:00 + Bronisława (6 r. śm.) i Józef Wegner
17:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (3 gr.)
18:00 + Ojciec Jerzy Szomburg (dn. ur.), Rafał
Sluzewski, dziadkowie Agnieszka, Jan i
Józef
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r.
10:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (4 gr.)
17:00 + Biskup Andrzej Śliwiński i ks. Władysław Żakowski
18:00 + Leokadia i Augustyn Marzejon (r. śm.)
19:00 + Jan Kunc (r. śm.), rodzice Kunc
19:00 W intencji parafian
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Środa, 5 kwietnia 2017 r.
10:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (5 gr.)
17:00 Nowenna Werblinia:
+ Rodzice Franciszek i Łucja Dzierżyńscy
+ Marta i Maria Zielke
18:00 Nowenna Starzyno:
- W intencji parafian, chorych i cierpiących, za Kościół
i Ojczyznę
- Do Matki Bożej dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo w 1. rocznicę ślubu Karoliny i Bartłomieja
+ Zdzisława Felkner (od cioci Marysi)
+ Irena i Kazimierz Naczk, siostra Mirosława
+ Czesława Mroch (m-c po śmierci od uczestników
pogrzebu)
+ Gracjan Zielke (od pracowników Jantar)
+ Stanisław i Władysława Zielke
+ Elżbieta i Franciszek Szeiba
+ Syn Łukasz Licau
+ Syn Rafał Sluzewski
- Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
rodziny Gaffke
+ Ojciec Helmut Semerling (r. śm.)
+ Anna Skrzypkowska (r. śm.)
+ Rodzice Byczke, siostra Stanisława
+ Wiktor Groen, Agnieszka Drawc, Łucjan Haase
19:00 W intencji parafian
Czwartek, 6 kwietnia 2017 r.
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (6 gr.)
18:00 + Marta Deling (r. śm.)
Piątek, 7 kwietnia 2017 r.
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (7 gr.)
16:00 + Rodzice Eryka i Leon Kwidzińscy, brat Antoni
18:00 + Ojciec Paweł Kromlicki
Sobota, 8 kwietnia 2017 r.
06:30 + Matylda, Małgorzata i Jan (8 gr.)
07:00 + Matka Jadwiga Lietzau (r. śm.)
18:00 + Roman Wegner (9 r. śm.), Magdalena (12 r. śm.)
i Klemens Kunc
Niedziela, 9 kwietnia 2017 r.
– Niedziela Palmowa
07:00 + Helena i Franciszek Muza
08:30 + Mąż Bernard Piontke
10:00 + Rodzice Teodora i Jan Licau
12:00 + Jan, Franciszek Adrian, Franciszek, Elżbieta, Anna,
Gerard i Apolonia Pulczyńscy
18:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (9 gr.)

Z ksiąg parafialnych
W minionym tygodniu Pan
powołał do siebie:
 śp. Olgę Labudda
 śp. Jana Pipka
R.I.P.

Kalendarium
2 kwietnia 2005

∎ Zmarł Jan Paweł II
Dzisiaj mija 12. rocznica
śmierci papieża Jana Pawła II.

Papieska intencja
na kwiecień
Ogólna: Za młodych, aby potrafili wspaniałomyślnie odpowiedzieć na swoje powołanie, biorąc pod uwagę również możliwość poświęcenia
się Panu w kapłaństwie lub
życiu konsekrowanym.

Myśl tygodnia
„Łagodząc ból drugiego człowieka zapominamy o własnym”
A. Lincoln ∎

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.

