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Z życia Kościoła

∎ Noc Świętojańska, a może
Sobótka?
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czerwca w Kościele
wspominamy
Św.
Jana Chrzciciela. Jest to wyjątkowy święty, gdyż jako jedyny cieszy się przywilejem
obchodzenia uroczystości w
dniu swoich urodzin.
Imię Jan jest pochodzenia
hebrajskiego i oznacza tyle, co
„Bóg jest łaskawy”. Św. Jan był
synem kapłana Zachariasza i
Elżbiety a przyszedł na świat
w sześć miesięcy przed narodzeniem Pana Jezusa (por. Łk
1,36). Wg tradycji miejscem
jego narodzin był prawdopodobnie dzisiejszy Ain-Karim
leżący ok. 7 km na zachód od
Jerozolimy.
We wszystkich Ewangeliach
(szczególnie wg. Św. Łukasza)
postać ta jest wyróżniona, zaś
historia jego życia opowiedziana została analogicznie do
historii Jezusa, tj. śledzimy
losy Jana od zwiastowania poczynając, poprzez nawiedzenie Św. Elżbiety przez Maryję,
narodziny, dzieciństwo, działalność publiczną, chrzest Jezusa, aż po męczeńską śmierć.
O wielkości oraz wyjątkowym
miejscu, jakie zajmuje w Kościele Św. Jan świadczą słowa

Chrystusa: "Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał
większy od Jana Chrzciciela"
(Mt 11, 11).
Kult Św. Jana Chrzciciela
przeniknął na polskie ziemie
wraz z początkiem chrystianizacji. W polskiej tradycji od
średniowiecza
obchodzone
było Święto Narodzin Św. Jana,
które zostało zaliczone – obok
świąt Bożego Narodzenia,
Wielkanocy i Zesłania Ducha
Świętego – do tzw. dni komunijnych, a więc dni powszechnego przyjmowania Komunii
Świętej.
Święto Jana Chrzciciela poprzedza Noc Świętojańską,
która jednocześnie jest najkrótszą nocą w roku. W tradycji pogańskiej była to "Noc Kupały", czyli słowiańskiego bóstwa miłości. Innym określeniem tej nocy jest znana m.in.
na Kaszubach Sobótka, co wg
tradycji może oznaczać Mały
Sabat, czyli zlot demonów i
czarownic. Inne źródła mówią,
iż Sobótka była świętem ku
czci pięknej dziewczyny o
imieniu Sobótka, która zginęła
z ręki wroga dzień przed zamążpójściem. Miała być śmiertelnie zraniona w samo serce,
a dziać się to miało właśnie w
noc letniego przesilenia. W sobótkową noc – po uprzednim

wygaszeniu wszystkich palenisk we wsi – rozpoczynało się
świętowanie.
Centralnym punktem uroczystości było ognisko, w którym palono magiczne zioła i
ofiary z drobnej zwierzyny, co
miało zapewnić urodzaj oraz
płodność zwierząt i ludzi. Tańczącym kołem przy ognisku
kobietom towarzyszyły pieśni,
zaś kobiety przyozdobione
były przepaskami i wiankami
z piołunu. Przez ognisko skakano w parach lub pojedynczo,
co miało wymiar oczyszczający oraz chroniło od wszelkiego zła i nieszczęść.
Z Nocą Kupały wiązał się
także obrzęd wody, który polegał na puszczaniu wianków.
Dziewczęta w zbiorowej ceremonii wśród śpiewów i tańców puszczały z prądem rzeki
wianki z zapalonymi świecami, a nieopodal na te wianki
czekali chłopcy. Jeżeli wianek
wyłowił kawaler oznaczało to,
że dziewczyna szybko wyjdzie
za mąż, jeśli wciąż płynął niewyłowiony to znaczyło, że
wyjdzie za mąż, lecz nieprędko
a jeśli płonął lub zaplątał się w
sitowie, że dziewczyna zostanie starą panną.
Po wprowadzeniu chrześcijaństwa na tereny polskie następowało zazębianie się tradycji chrześcijańskiej z oby-
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czajami pogańskimi. Chrystianizujący tereny ówczesnej
Polski misjonarze podjęli
próbę połączenia pewnych
elementów, tak aby ludom pogańskim łatwiej było przyjąć
nową wiarę, w sytuacji kiedy
mogli oni zachować pewne
tradycje swoich przodków.
Obrzędy chrześcijańskie – w
przypadku Sobótki – powiązano
z
ewangelicznym
chrztem z wody udzielanym
przez Jana Chrzciciela.
Na zakończenie warto
wspomnieć, iż Św. Jan Chrzciciel jest patronem licznych zakonów, bractw, stanów i cechów, np.: joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów,
dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców, kuśnierzy, rymarzy, abstynentów, niezamężnych matek i skazanych na
śmierć. Jest orędownikiem
podczas gradobicia i w epilepsji.
Był też pierwszym patronem starzyńskiej parafii.
GL ∎
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∎ „Rodzina
rodzinie”

W

ramach programu Caritas Polska pod nazwą „Rodzina Rodzinie”,
działającego na rzecz osobom potrzebujących wsparcia w Syrii, również i my
jako parafia zadeklarowaliśmy pomoc.
Wsparcie dla Aleppo
O akcji „Rodzina rodzinie”
pisaliśmy już we wcześniejszych numerach biuletynu.

80% Syryjczyków żyje w ubóstwie, co trzecie gospodarstwo
domowe jest zadłużone. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi,
w tym prawie 6 milionów
dzieci z 18 mln obecnych
mieszkańców Syrii.
Sam program „Rodzina rodzinie” jest odpowiedzią na
wezwanie papieża Franciszka,
jakie wygłosił przed rozpoczęciem roku miłosierdzia we
wrześniu 2015 r.: „Kieruję
apel do parafii, wspólnot zakonnych, do klasztorów i
sanktuariów w całej Europie o
konkretne wyrażenie Ewangelii i przyjęcie po jednej rodzinie uchodźców”. Dzięki programowi wsparcia uchodźców, każda rodzina, wspólnota, parafia, diecezja czy organizacja może udzielić bezpośredniej pomocy konkretnej poszkodowanej rodzinie –
przyjąć ją jako bliską sobie,
choć geograficznie odległą.
Zebrane środki trafiają do
partnerów lokalnych, którzy
otaczają opieką przekazane
pod opiekę rodziny i znają dobrze ich potrzeby. Partnerzy
dysponują środkami dla rodzin. Oznacza to, że w ramach
zebranej kwoty przekazują to,
co jest najbardziej w danym
momencie niezbędne dla konkretnej rodziny. Prowadzą też
monitoring potrzeb i realizacji
pomocy.
Obecnie edukacja i usługi
medyczne są najpilniejszymi
potrzebami. Mówi się o straconym pokoleniu w Syrii, co będzie miało swoje nieprzewidywalne konsekwencje dla narodu, który nie może zapewnić

normalnej przyszłości młodemu pokoleniu.
Nasze wsparcie
Pod opiekę naszej parafii
trafiła Marie Ibrahim Orfali.
Jest starszą osobą, ma 87 lat i
mieszka ze swoją 78-letnią
siostrą Georget w Aleppo. Obie
Panie są w dramatycznej sytuacji. Są bardzo ubogie, a wskutek zaostrzonych walk w
Aleppo ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności
sprawia, że realnie grozi im
głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania
czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.
Rodzina otrzymała już półroczną pomoc w ramach "Rodzina rodzinie", obecnie trwa
zbiórka na kolejne 6 miesięcy
wsparcia. Dzięki m.in. naszej
parafii, od maja rodzina ma zapewnione półroczne finansowe wsparcie.
oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Zaproszeni do
królestwa

I czytanie: Wj 19, 2-6a
II czytanie: Rz 5, 6-11
Ewangelia: Mt 9, 36 – 10, 8
Słowa Ewangelii
ezus, widząc tłumy, litował
się nad nimi, bo byli znękani
i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do
swych
uczniów:
«Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana
żniwa, żeby wyprawił robotni-
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ków na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie
dwunastu swoich uczniów i
udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon,
zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i
Bartłomiej, Tomasz i celnik
Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i
Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go
zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania:
«Nie idźcie do pogan i nie
wstępujcie do żadnego miasta

samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z
domu Izraela. Idźcie i głoście:
Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych,
wskrzeszajcie
umarłych,
oczyszczajcie
trędowatych,
wypędzajcie złe duchy. Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie».
Rozważanie
zęsto całymi latami błądzimy po duchowych bezdrożach, zapominając o tym,
czym jest zjednoczenie ze stadem i Pasterzem. Nie znamy
już nawet Jego głosu. Smak
źródlanej wody i odżywczego
pokarmu zatarł się już całkiem
w naszej pamięci. On jednak
nie przestaje nas szukać i
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troszczy się o nas. Wysyła
swoich posłańców na nasze
zagmatwane drogi, wzywając
nas do powrotu. On widzi nasze osamotnienie, zagubienie,
udrękę. Gdybyśmy tylko zechcieli się dać odnaleźć...On
czeka na nas i pragnie obdarzyć nas życiem. Nigdy nie jest
za późno, aby powrócić. Choć
droga, którą będziemy musieli
pokonać, może być trudna, to
On nas na niej nie zostawi.
Każdy z nas zaproszony jest do
tego, aby wejść do królestwa
niebieskiego. Ono jest naszą
ojczyzną. Niech Jego głos nas
do niego prowadzi.
o Daniel Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się we wczorajszy wyjazd ministrantów i lektorów.
2. Dzisiaj gościmy kleryków z Gdańskiego Seminarium Gdańskiego – kolekta z dzisiejszej
niedzieli na rzecz seminarium.
3. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu uroczystości Bożego
Ciała – pocztom sztandarowym ŻR, asyście
procesyjnej, OSP ze Starzyna i z Werblini,
dzieciom i młodzieży oraz ministrantom.
Dziękujemy za przygotowanie ołtarzy i udekorowanie domów. Do piątku trwa Oktawa
Bożego Ciała - msze święte z procesją eucharystyczną w Werblini o godz. 17.00, a w
Starzynie o godz. 18.00. W piątek poświęcenie ziół i wianków. W piątek święto patronalne obchodzi kaplica NSPJ w Werblini.
4. Msze święte na zakończenie roku katechetycznego i szkolnego w Werblini w piątek o
godz. 8.00 (ks. Jacek Bordzoł). W Starzynie
dla klas III gimnazjalnych we czwartek o
godz. 11.00, dla pozostałych klas gimnazjal-

5.

6.

7.
8.

nych w piątek o godz. 8.00, a dla szkoły podstawowej w piątek o godz. 9.30.
W sobotę uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela, pierwszego Patrona parafii starzyńskiej – nie będzie w tym dniu mszy
świętej o godz. 7.00. Odpust obchodzi parafia w Leśniewie.
Zapowiedzi przedślubne:
II-ga: Mateusz Augustyn Darul z parafii Starzyno i Patrycja Bogumiła Januchta z parafii
Chłapowo.
II-ga: Cezary Zielke z parafii Starzyno i Barbara Burchacka z parafii p.w. św. Jana Bosko
z Lubina
Do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „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
kandydatom do bierzmowania, a na sobotę
rano o sprzątanie kościoła prosimy państwa Zielke i Wicher przed uroczystością
ślubną.
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9. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Łucję
Marzejon, lat 86, z ul. Głuszewskiej ze Starzyna i Renata
Kasperek, lat 79 ze Starzyna.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 19 czerwca 2017 r.
07:00 + Konrad Dettlaff (5 r. śm.)
17:00 Werblinia: + Rodzice Blandyna i Brunon Lewiccy, brat Brunon, rodzice chrzestni
18:00 + Kazimierz (1 r. śm.) i Stefan, Marta i Teofil Białk
Wtorek, 20 czerwca 2017 r.
07:00 + Z rodziny Mroch i Lewickich
17:00 Werblinia: + Józef Goyke (2 r. śm.)
18:00 + Ojciec Karol Szornak, mąż Rafał Sluzewski
Środa, 21 czerwca 2017 r.
– Wspomnienie św. Alojzego Ganzagi
07:00 W intencji parafian
17:00 Nowenna Werblinia: + Janina Kowalewska; + Ojciec Antoni
Kass, Helena i Stefan Kass, ojciec Kazimierz Grzybek;
+ Urszula i Józef Białk; + Ojciec Czesław Kownatke (dn.
ur.); + Józef Krzyżon.
18:00 Nowenna Starzyno: + Alojzy Koss, Teresa Brzozowska i rodzice; + Mąż i ojciec Jan Pipka; + Mąż Joachim Miotk;
+ Agnieszka i Jan Szomburg, bracia Jerzy i Józef, Regian
i Stefan Szmidt; + Antoni Doppka, Kazimierz Błażk;
+ Helena i Franciszek Muza; + Rodzice Marianna i Józef
Sowa; + Ojciec Czesław Dampc; + Dziadkowie Groenwald i
Kromliccy; + Jan Skoczke, Jan Jaffke, Mirosław Naczk, Irena
i Wojciech Jaffke; + Zyta i Michał Dettlaff, Jan i Gertruda
Roeske; + Renata Dettlaff i Halina Sala; + Zygmunt Zielke.
Czwartek, 22 czerwca 2017 r.
07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon, synowa Izabela
17:00 Werblinia: W pewnej intencji
18:00 + Dziadek Kazimierz, ciocia Aleksandra, wujek Krzysztof
Piątek, 23 czerwca 2017 r.
– Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
07:00 + Ojciec Alfred Pliński
17:00 Werblinia: O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców
Werblini
18:00 + Ojciec Paweł Fleming
Sobota, 24 czerwca 2017 r.
– Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
10:00 + Ojciec Józef Kromlicki.
16:00 Msza ślubna: Mariusz Zielke i Alicja Wicher
18:00 + Ojciec Roman Samel
Niedziela, 18 czerwca 2017 r. – XII Niedziela Zwykła
07:00 + Ks. Włodzimierz Ebertowski, ks. Władysław Żakowski
08:30 + Ojciec Jan, bracia Grzegorz i Czesław
10:00 + Helena i Franciszek Muza, Brygida i Jan Fleming
12:00 + Kazimierz Ellwardt i Aleksander Wszałek
18:00 + Brat Krzysztof Bizewski (r. śm.), dziadkowie z obojga
stron

W najbliższym czasie
23 czerwca

∎ Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa
Czerwiec to miesiąc w sposób
szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Kult Serca Jezusowego wywodzi
się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie
rzesze społeczeństwa.

Kościół Pomorza

Papieska intencja
na czerwiec
Ogólna: aby odpowiedzialni za
narody zdecydowanie dokładali
starań, by położyć kres handlowi
bronią, który jest przyczyną
wielu niewinnych ofiar.

Myśl tygodnia
„Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to
znaczy że jesteśmy jeszcze coś
warci”
Paulo Coelho ∎
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.

