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Odpust parafialny ku czci patrona Świętego Michała Archanioła

Św Michał Archanioł
fot. Wikimedia Commons ∎

∎ Kochani Parafianie i Goście!
Odpust to czas łaski i błogosławieństwa. Radość przepełnia nasze serca
z tak wielkiego dnia i tak wielkiej opieki, jaką jest obecność i patronat nad
naszą starzyńską parafią świętego Michała Archanioła.
„Którz jak Bóg” – te słowa to wspaniały program dla naszego życia,
które ma tylko sens w jedności z Bogiem i pod Jego opieką.
Życzę wszystkim obfitości łask i Bożej mocy.
ks. Jan Plottke,
proboszcz starzyński

∎ Wspomnienie Świętych Archaniołów
29 września Kościół wspomina Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

A

niołowie są „duchami
przeznaczonymi
do
usług, posłanymi na pomoc
starającym się posiąść zbawienie” (Hbr 1, 14), by im
objawić plany Stwórcy, by
ich bronić przed szatanem.
Aniołowie są istotami ze

swej natury różnymi od ludzi.
Należą do stworzeń, są nam
bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego
(z 14 lutego 1969 r.) istniały
trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św.

Gabriela - 24 marca, a św. Rafała - 24 października. Obecnie
wszyscy trzej archaniołowie
są czczeni wspólnie.
Kościół czci tych trzech archaniołów, ponieważ odegrali
oni szczególną rolę w historii
zbawienia. Archanioł Michał
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(„Któż jak Bóg”) stoczył walkę
ze złymi duchami i nadal
wspiera ludzi w walce ze złem,
(Ap 12, 7-9). Archanioł Gabriel
(„Bóg jest mocą”) wielokrotnie
przekazywał ludziom zlecenia
od Boga (Dn 8, 15; Łk 1, 11).

On zwiastował Pannie Maryi,
że zostanie Matką Syna Bożego (Łk 1, 28-38). Archanioł
Rafał („Bóg uleczy”), jeden z
siedmiu aniołów, którzy stoją
przed Panem (Tb 12, 15), był
opiekunem młodego Tobiasza.

Chrześcijanin powinien zachować w sobie głębokie poczucie niewidzialnej obecności i wspierającej go działalności Aniołów.

przemianę oraz wypełnienie
przepisanych uczynków. Odpust może być cząstkowy lub
zupełny, w zależności od tego,
czy uwalnia od kary doczesnej
w części lub całości.
Dzisiaj z racji tytularnego
święta naszej parafii, możemy
uzyskać odpust zupełny, spełniając kilka warunków: musimy być w stanie łaski uświęcającej, uwolnić od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, godnie przyjąć komunię
świętą w dowolnej intencji,

odmówić modlitwę w intencjach wyznaczonych przez
Ojca Świętego oraz odwiedzić
nasz kościół i w skupieniu odmówić modlitwę Ojcze nasz… i
Wierzę w Boga…
Odpust możemy ofiarować
za siebie lub za duszę konkretnego zmarłego. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. Kto natomiast ofiaruje odpust zupełny
za zmarłego, ratuje jego duszę
z czyśćca.

niedziela.pl, brewiarz.pl ∎

∎ Odpust zupełny

O

bjawienie Boże poucza
nas, że grzechy pociągają za sobą kary, a gładzone
są przez cierpienie, trudy
życia czy też przez śmierć
(por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9).
Chrześcijanin popełniający
grzech otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie
winy, natomiast pozostaje
jeszcze tzw. kara doczesna.
Darowanie kary doczesnej
określa się terminem "odpustu", którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną

oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę

∎ Ujrzycie aniołów Bożych
Ewangelia: J 1, 47-51; I czytanie: Dn 7, 9-10. 13-14 albo Ap 12, 7-12a
Ewangelia

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do
Niego, i powiedział o
nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział
do
Niego Natanael: «Skąd
mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus:
«Widziałem cię, zanim
cię zawołał Filip, gdy
byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu
Natanael: «Rabbi, Ty

jesteś Synem Bożym,
Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus:
«Czy dlatego wierzysz,
że powiedziałem ci:
Widziałem cię pod
drzewem figowym?
Zobaczysz
jeszcze
więcej niż to».
Potem powiedział
do niego: «Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam
wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na
Syna Człowieczego».

Rozważanie
Słowa Jezusa otwierają przed nami niebiosa, zapewniając o
istnieniu
innego
świata, w którym
przebywają
jego
mieszkańcy - aniołowie. Ich wstępowanie
i zstępowanie oznacza
stałą łączność pomiędzy ziemią a niebem.
Miejscem spotkania
tych dwu światów jest
sam Jezus. Niegdyś
aniołów wstępujących
i zstępujących widział
we śnie Jakub. To na-

pełniło go lękiem ,bo
zrozumiał, że znalazł
się w domu Boga i
przed bramą niebios.
Inaczej zachowuje się
Natanael, gdy stanął
przed Tym, który o sobie powiedział, że jest
świątynią i bramą. On
z wiarą wyznał, że Jezus jest Synem Bożym.
Sam Chrystus objawia
swoją świętość poprzez zapowiedź nowej drabiny Jakubowej, która spocznie na
Nim. W Jezusie mamy
dostęp do nieba.
ks. Mariusz Szmajdziński
„Ewangelia 2016 ∎

„
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Myśl tygodnia

Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem

Dante Alighieri ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość odpustu
parafialnego ku czci św. Michała Archanioła
- sumie odpustowej o godz. 12.00, przewodniczy ks. infułat Stanisław Zięba wraz z Dyrektorem Wydziału Katechetycznego ks.
Kanonikiem Tyberiuszem Kroplewskim. O
godz. 14.00 w szkole w Werblini ciąg dalszy
odpustowego świętowania, organizowany
przez KGW Werblinia, SP Werblinia, Sołectwo Werblinia i Wydział Kultury i Turystyki
Gminy Puck – zapraszamy wszystkich parafian do udziału w tej uroczystości.
2. Dzisiaj w czasie mszy świętej o godz. 10.00
wystąpi zespół dziecięco młodzieżowy
„Upartelce” z Ugoszczy.
3. W sobotę rozpoczynamy październik miesiąc różańcowy nabożeństwa różańcowe w
Starzynie o godz. 17.30, w St. Dworze o
godz. 17.00, w Werblini o godz. 18.00, a w
dni, kiedy jest tam msza święta pół godziny
przed jej rozpoczęciem.
4. Zapowiedzi przedślubne.
II-ga: Dawid Dietrich z parafii Starzyno i Joanna Gaffke z parafii św. Apostołów Piotra i
Pawła w Pucku.
III-cia: Aleksander Wyszecki i Aleksandra
Krystyna Elwart z parafii Starzyno.
5. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów otrzymać można
biuletyn parafialny „Głos Michała Archanioła”. U pana Leopolda nabyć można kalendarz liturgiczny na rok 2017 w cenie 5 zł.
6. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 12.00 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej.
7. W sobotę 1 października o godz. 8.00 pielgrzymka ministrantów i lektorów do Gdańska Oliwy. Za dwa tygodnie wyjazd dla ministrantów i lektorów na ścieżki wspinacz-

kowe.
8. Dwa tygodnie później niż pierwotnie planowaliśmy w sobotę 29 października organizowana jest pielgrzymka autokarowa do Lichenia – koszt 120 zł. - zapisy w biurze parafialnym.
9. Dziękujemy 37 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.
10.Z okazji uroczystości odpustowej Michała
Archanioła składamy naszym parafianom i
gościom życzenia wszelkiego błogosławieństwa, Bożej mocy i opieki naszego Patrona.
11.W tym tygodniu z naszej rodziny parafialnej
pożegnaliśmy śp. Marię Pulczyńską, lat 75 z
Sulicic, Marię Kojałowicz, lat 85 z Kłanina i
Bożenę Dudek, lat 55 z Parszkowa.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 26 września 2016 r.
– św. Kosma i Damiana
07:00 + Alfred Pliński (m-c po śmierci od
uczestników pogrzebu)
18:00 + Anna Steinke
+ Ojciec Brunon, brat Andrzej
Wtorek, 27 września 2016 r.
– św. Wincentego à Paulo
07:00 + Rodzice Magdalena i Bolesław Hollender, brat Jan i Andrzej, teść Józef Darga
16:30 + Teściowie Michał i Gertruda Ciskowscy, rodzice Aniela i Jan Witstock
+ Dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Jan i Franciszka Dettlaff
+ Zofia i Bolesław Lelwic, Marta Maciszka, Jan Kwidziński
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Środa, 28 września 2016 r. – św. Wacława
07:00 + Rodzice Brygida i Franciszek Rutha
16:30 + Rodzice Anna i Michał, bracia Franciszek i Józef
Goyke
+ Anna Darga (dn. ur.)
18:00 + Ojciec Stefan Steinke, siostra Ludmiła Wegner, szwagier Jan Grubba
+ Jan i Leonia Hebel
Czwartek, 29 września 2016 r.
– św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
07:00 - Do MB z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Oliwi
17:30 + Ojciec Michał (dn. ur.) i Magdalena Skrzypkowscy
18:00 - O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Michała Dawidowskich
Piątek, 30 września 2016 r. – św. Hieronima
07:00 + Szwagier Alfred, brat Stefan
16:00 Msza ślubna: Maciej Rekowski i Martyna Grubba
17:30 + Irena Maciejewska (r. śm.)
18:00 + Bracia Ryszard, Zbigniew, Zdzisław, rodzice Elżbieta
i Leon Jankowscy
Sobota, 1 października 2016 r.
– św. Teresy od Dzieciątka Jezus
07:00 + Alfons Stefanowski
16:00 - Jubileusz 50. rocznica ślubu p. Szuster
17:00 - Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
rodziny p. Justyny i Marcina Jeka
18:00 + Stefan Bullmann (r. śm.)
18:30 - Do MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze
Niedziela, 2 października 2016 r.
– XXVII Niedziela Zwykła
07:00 + Brat Andrzej Holender (dn. ur.)
08:30 + Franciszek Deling (r. śm.)
+ Wiktor Semerling
10:00 + Leokadia i Augustyn Marzejon, Jan Kreft (dn. ur.)
+ Jadwiga i Franciszek Lieder, Anna, Paweł, Ginter Zinkel
11:00 + Mąż Józef Goyke
12:00 + Krzysztof Choszcz (4 r. śm.)
+ Manfred Krampichowski, Franciszek Płomień, rodzice Płomień i Krampichowscy
15:00 + Zmarli księża pracujący w naszej parafii (St. Dwór)
18:00 + Anna i Bronisław Koss

Jeśli chcesz wstąpić do zespołu redakcyjnego, to śmiało zgłoś się na plebanii,
wyślij maila lub wiadomość na naszym profilu na Facebooku. Czekamy na Ciebie!

Z ksiąg parafialnych
Pogrzeby
Na wieczny odpoczynek Pan powołał:
 śp. Marię Pulczyńską
 śp. Marię Kołajowicz
 śp. Bożenę Dudek
R.I.P.
W najbliższym czasie

1 października
∎ Gdańskie Dziękczynienie za
Światowe Dni Młodzieży
„Kościół w Polsce trwa w dziękczynieniu za Światowe Dni Młodzieży i pielgrzymkę Ojca Świętego Franciszka. W to podziękowanie Miłosiernemu Bogu za
ten niezwykły czas łaski włącza
się również Archidiecezja Gdańska.
(…) Pragnę serdecznie zaprosić
na Gdańskie Dziękczynienie,
któremu przewodniczył będzie
specjalny gość z Watykanu - Ks.
Kardynał Zenon Grocholewski.
Uroczysta Msza Święta sprawowana będzie o godz. 12:00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku”.
/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański

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.

