Nakład 200 szt.

Tygodniowy biuletyn parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Starzynie
Nr 29/2017 (46)
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Świętego Michała Archanioła
ul. Długa 17, 84-107 Starzyno

16 lipca 2017 r., XV Niedziela Zwykła, Rok A, I
Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia, Radoszewo,
Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice
www.parafiastarzyno.pl
Polub nas na Facebooku

Z życia Kościoła

∎ Wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel

D

zisiaj w Kościele przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z
Góry Karmel, często nazywany dniem Matki Bożej
Szkaplerznej.
Początki szkaplerza karmelitańskiego sięgają XII w.
Wówczas do Europy przybyli
prześladowani
pustelnicy,
którzy prowadzili życie modlitewne na górze Karmel w Palestynie. Nazywali się Braćmi
Najświętszej Maryi Panny z
Góry Karmel.
Zakon Karmelitański szczególnie szybko rozwijał się w
Anglii. Przełożonemu zakonu
św. Szymonowi Stock, proszącemu o pomoc dla zgromadzenia, w nocy z 15 na 16 lipca
1251 r. ukazała się Najświętsza Maryja Panna w otoczeniu
aniołów. Ona to podała mu
szkaplerz koloru brązowego i
powiedziała: "Przyjmij, synu
najmilszy, Szkaplerz twego Zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla Ciebie i
wszystkich karmelitów. Kto w
nim umrze, nie zazna ognia
piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeń-

stwach, przymierze pokoju i
wiecznego zobowiązania".
Słowo "szkaplerz" pochodzi od łacińskiego wyrazu scapulae, co oznacza ramiona.
Szkaplerz początkowo był
wierzchnią szatą, której używali dawni zakonnicy w trakcie codziennych zajęć, aby nie
ubrudzić habitu. Następnie
przez szkaplerz rozumiano
szatę nałożoną na habit. W
przypadku szkaplerza karmelitańskiego na jednym kawałku powinien być umieszczony wizerunek Matki Bożej
Szkaplerznej, a na drugim Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jedna część powinna
spoczywać na piersiach, a
druga - na plecach. W 1910 r.
Papież Pius X zezwolił ze
względów praktycznych na zastąpienie szkaplerza medalikiem szkaplerznym. Dodać należy, iż szkaplerz musi być poświęcony według specjalnego
obrzędu.
Szkaplerz zobowiązuje do
chrześcijańskiego życia, w tym
szczególnego uczczenia Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanego m.in. codzienną
modlitwą Pod Twoją obronę.
Z noszeniem szkaplerza
związane są tzw. przywileje,
czyli łaski obiecane przez
Matkę Bożą mówiące m.in., że:
1. Kto umrze odziany szkaplerzem świętym, nie zostanie

potępiony;
2. Noszący szkaplerz jako
czciciel Matki Bożej zapewnia
sobie Jej opiekę, co do duszy i
ciała w tym życiu i szczególną
pomoc w godzinie śmierci.
Warto dodać, iż sam Jan Paweł II przyjął szkaplerz mając
10 lat i nosił go aż do śmierci.
W dniach 15-16 lipca 2017
r. w Sanktuarium Maryjnym w
Swarzewie odbywa się doroczny odpust ku czci Matki
Boskiej Szkaplerznej. Odpust
ten nazywany jest również
"małym odpustem" - z uwagi
na mniejszą ilość przybywających do Sanktuarium wiernych lub "odpustem jagodowym" - bowiem czas odpustu
zbiega się z okresem dojrzewania jagód.
W ten lipcowy czas do Swarzewa przybywają pielgrzymi
z parafii rozsianych wzdłuż
Wybrzeża. Są to przede
wszystkim ludzie morza, stąd
odpust ten określa się często
mianem rybackiego. Obecnie
do sanktuarium przybywają
pielgrzymki z Helu, Juraty, Jastarni, Kuźnicy, Chałup, Władysławowa oraz Chłapowa.
Przed II wojną światową, jak
również kilka lat po jej zakończeniu pątnicy z tych parafii
przybywali do Swarzewa
drogą wodną.
Ksiądz Hieronim Gołębiowski - proboszcz w Jastarni, w
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swojej książce "Obrazki rybackie z półwyspu Helu" wydanej
w 1888 r. wspomina, iż „W wigilię Matki Boskiej Szkaplerznej (15.07) wychodzi z Jastarni kompania do Swarzewa,
tj. przynajmniej połowa parafii odprawia z krzyżem, obrazem, wszystkimi chorągwiami
i bębnami w towarzystwie
księdza pielgrzymkę do cudownego obrazu Matki Boskiej Swarzewskiej. (...) Rybacy do swojej dawniejszej patronki mają wielkie nabożeństwo, w Jej uroczystość Ją odwiedzają. (...) Pielgrzymka ta
jest uroczystością, na którą
starzy i młodzi się cieszą”.
Samo Bractwo Szkaplerza,
według części źródeł historycznych istnieje w Swarzewie
od 1676 r., zaś 10 lutego 1852
r. specjalnym statutem zostało
ono zatwierdzone na nowo.
GL ∎

Z cyklu: Wspomnienia z pielgrzymowania na Jasną Górę

∎ Moje pielgrzymowanie do
Tronu Matki Bożej na Jasną Górę

D

zisiaj kolejny artykuł z
cyklu Wspomnienia z
pielgrzymowania na Jasną
Górę.
Pierwszy i jak dotąd jedyny
raz uczestniczyłam w Pielgrzymce Kaszubskiej w 2011
roku. Była to 30. Jubileuszowa
pielgrzymka, więc trasę wydłużono z Jasnej Góry do Sanktuarium Mariańska Góra w Lewoczy na Słowacji.

Zrobiliśmy 1040 km w ciągu
29 dni. Dość sporo jak na laika,
jakim byłam. Okazało się jednak że, aby przejść tę trasę nie
trzeba szczególnej kondycji fizycznej. Wystarczą dobrzy ludzie obok, Maryja za patronkę
i oczywiście Duch Święty.
Najbardziej z tamtego czasu
utkwiła mi w pamięci i sercu
ludzka życzliwość. Zarówno
pielgrzymujących razem ze
mną, jak i osób goszczących
nas w swoich miejscowościach
i domach. Niezwykły podziw i
ogromną motywację wzbudzali we mnie starsi wiekiem
pielgrzymi, którzy brali na
bark swoje intencje i niejednokrotnie z wielkim bólem kroczyli do przodu.
Ten niespełna miesiąc wędrówki przez całą Polskę, aż
na Słowację, to okres w moim
życiu, którego nigdy nie zapomnę. Nazwałabym go „miesiącem miodowym” z Panem Bogiem . Nigdy wcześniej nie czułam takiego pokoju w sercu i
takiej radości. Wiem, że to
dzięki codziennej Eucharystii i
modlitwie. Od tego czasu zaczęło się moje poszukiwanie
prawdziwej relacji z Bogiem w
Trójcy Jedynym.
Ewa ∎

rem. Wnet zebrały się koło
Niego tłumy tak wielkie, że
wszedł do łodzi i usiadł, a cały
lud stał na brzegu. I mówił im
wiele w przypowieściach tymi
słowami:
«Oto siewca wyszedł siać. A
gdy siał, jedne ziarna padły na
drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na
grunt skalisty, gdzie niewiele
miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło,
przypaliły się i uschły, bo nie
miały korzenia. Inne znowu
padły między ciernie, a ciernie
wybujały i zagłuszyły je. Inne
wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niechaj słucha!»
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?»
On im odpowiedział: «Wam
dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie
dano. Bo kto ma, temu będzie
dodane, i w nadmiarze mieć
będzie; kto zaś nie ma, temu
Chcesz podzielić się swoimi wspo- zabiorą nawet to, co ma. Dlamnieniami? Napisz do nas!
tego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie wiSłowo Boże na niedzielę
dzą, i słuchając, nie słyszą ani
nie rozumieją. Tak spełnia się
na nich przepowiednia Izajasza:
„Słuchać będziecie, a nie
I czytanie: Iz 55, 10-11
zrozumiecie, patrzeć będzieII czytanie: Rz 8, 18-23
cie, a nie zobaczycie. Bo
Ewangelia: Mt 13, 1-23
stwardniało serce tego ludu,
Słowa Ewangelii
wego dnia Jezus wyszedł z ich uszy stępiały i oczy swe zadomu i usiadł nad jezio- mknęli, żeby oczami nie wi-

∎ Słowo zasiane
w sercu
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dzieli ani uszami nie słyszeli,
ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym
ich uzdrowił”.
Lecz szczęśliwe oczy wasze,
że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam
wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to,
na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
Wy zatem posłuchajcie
przypowieści o siewcy. Do
każdego, kto słucha słowa o
królestwie, a nie rozumie go,
przychodzi Zły i porywa to, co
zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza
ziarno posiane na drodze.

Posiane na grunt skalisty
oznacza tego, kto słucha słowa
i natychmiast z radością je
przyjmuje; ale nie ma w sobie
korzenia i jest niestały. Gdy
przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz
się załamuje.
Posiane między ciernie
oznacza tego, kto słucha
słowa, lecz troski doczesne i
ułuda bogactwa zagłuszają
słowo, tak że zostaje bezowocne.
Posiane wreszcie na ziemię
żyzną oznacza tego, kto słucha
słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny,
drugi sześćdziesięciokrotny,
inny trzydziestokrotny».
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Rozważanie
ardzo ciekawe, że Jezus
wypowiada te słowa w
czasie teraźniejszym. Oto
siewca wyszedł siać. Nie kiedyś w przeszłości, nie kiedyś w
przyszłości, ale tu i teraz.
Siewca sieje Słowo Boże. Sieje
swoją łaskę pomiędzy nami.
Czy zauważasz, jak Bóg przechodzi koło ciebie, wsiewa teraz w twoje serce swoją miłość, swoje słowo, swoje błogosławieństwo, swoje miłosierdzie, swoją obecność. Tu i
teraz sieje na tym polu, którym
jest twoje życie.

B

o Michał Legan OSPPE
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
dego uczestnika turnieju. Serdecznie zapraszamy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 5. Zapowiedzi przedślubne:
zaangażowali się w przyjęcie wspólnoty „7
I-sza: Piotr Tadeusz Kunc z parafii Starzyno
Aniołów”. W czwartek gościć będziemy
i Julia Janina Tuszer z parafii Starzyno.
dzieci i młodzież z opiekunami z parafii
I-sza: Wojciech Stanisław Okoński z parafii
Chrystusa Króla z Wejherowa – kto zeStarzyno i Aurelia Magdalena Liss z parafii
chciałby ofiarować ciasta lub napoje proStarzyno.
simy o kontakt w biurze parafialnym.
I-sza: Łukasz Górecki z parafii Klonówka i
Do nabycia jest nowy numer „Gościa NieJoanna Hanna Buja z parafii Starzyno.
dzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
I-sza: Sławomir Szlom z parafii Starzyno i
Archanioła”. U pana Leopolda nabyć można
Monika Agnieszka Albertin z parafii Statabliczki z modlitwą do Św. Krzysztofa w cerzyno.
nie 7 zł, a w biurze parafialnym książkę ks.
I-sza: Paweł Jan Mislisz z parafii Władysłainfułata Stanisława Zięby w cenie 15 zł. pt.
wowo i Natalia Marzena Zapłata z parafii
„Złote myśli”.
Starzyno.
Dzisiaj udajemy się z pielgrzymką roweI-sza: Krzysztof Leszek Bradtke z parafii
rową na uroczystości „małego odpustu ryStarzyno i Wiktoria Elżbieta Badowska z pabackiego” do Sanktuarium Matki Boskiej w
rafii Starzyno.
Swarzewie.
6. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Dnia 22 lipca br. (sobota) o godz. 15.00 SołWerblini i w Starzyńskim Dworze, za patys, Rada Sołecka i Stowarzyszenie „Kępa
mięć o krzyżach przydrożnych i kapliczStarzyńska” organizują turniej siatkówki
kach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
plażowej o Puchar Sołtysa dla drużyn dwukandydatom do sakramentu bierzmowania,
osobowych na placu zabaw. Zapisy u soła w tym tygodniu o sprzątanie kościoła protysa. Kiełbaski z grilla, upominki dla każsimy również kandydatów do sakramentu

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.

3.

4.
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bierzmowania – zgłoszenia w biurze parafialnym. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary w dzisiejszą, trzecią niedzielę
miesiąca na rzecz prac inwestycyjnych i remontowych.

∎ Intencje mszalne

Polecamy
∎ W biurze parafialnym nabyć
można książkę w cenie 15 zł

„Złote Myśli”

Poniedziałek, 17 lipca 2017 r.
Ks. dr Stanisława Zięby
07:00 + Augustyn Oberzig (r. śm.)
Ks. Zięba urodził się 9 listopada 1938 r. w Mszance k. Gorlic,
18:00 + Mieczysław Zielke (17 gr.)
diecezja tarnowska. W 1963 roku
Wtorek, 18 lipca 2017 r.
wstąpił do Gdańskiego Semina– Wspomnienie bł. Szymona z Lipnicy
rium Duchownego, gdzie 6 lat
07:00 + Mieczysław Zielke (18 gr.)
później przyjął święcenia kapłań18:00 + Ojciec Maksymilian Prądzyński
skie. Interesuje się muzyką koŚroda, 19 lipca 2017 r.
ścielną. Jest autorem książek
07:00 + Mieczysław Zielke (19 gr.)
„Bóg w życiu wielkich kompozy17:00 Nowenna Werblinia: + Maria i Józef Licau; + Joanna torów” (2001 r.) i „Wpływ muSkwiercz (r. śm.), Apolonia i Feliks Marzejon; + Broni- zyki na psychikę człowieka”
sław Tarnowski (5 r. śm.); + Antoni i Marta Kunc; (2003 r.).
+ Babcia Maria Lesnau (dn. ur.); + Piotr Konefka.
„Niniejsze Złote Myśli są zna18:00 Nowenna Starzyno: Do MB z prośbą o Boże bł. i zdro- nych i nieznanych autorów oraz
wie w 50. urodziny dla mamy; Do MB z prośbą o Boże te, które są wynikiem mojej obbł. i zdrowie dla ks. Jana; + Teściowie Jadwiga i Broni- serwacji życia ludzi i własnych
sław Miotk, Czesław Miotk; + Mąż Robert (r. śm.), ro- przemyśleń” – pisze autor.
dzice z obojga stron, matka Bernadeta Roeske; + Rodzice Anna i Augustyn Bullmann, bracia Jerzy, Stefan, Papieska intencja na lipiec
Jan i Paweł, Bronisława Syldatk; + Brygida i Jan Fle- Intencja ewangelizacyjna: Aby
ming; + Ciocia Prekseda (dn. ur.); + Żona Zdzisława nasi bracia, którzy oddalili się od
Felkner (dn. ur.); + Łucja Marzejon (m-c po śmierci); wiary, mogli, również za sprawą
+ Czesława Mroch (dn. ur.); + Helena i Brunon Grabo- naszej modlitwy i ewangeliczwscy, Zygmunt Trepczyk; + Juliusz, Teresa i Elżbieta nego świadectwa, odkryć na
Domnik; + Jadwiga Dettlaff (m-c po śmierci); + Anna nowo bliskość miłosiernego Pana
i Bronisław Koss, dziadk. Mroch, Kirszling, Koss, Muza. i piękno życia chrześcijańskiego.
Czwartek, 20 lipca 2017 r. – Wspomnienie bł. Czesława
Myśl tygodnia
07:00 + Mieczysław Zielke (20 gr.)
18:00 + Edmund Falkowski (r. śm.)
„Tylko wtedy masz prawo skarPiątek, 21 lipca 2017 r.
żyć się na swój los, jeśli zasłuży07:00 + Mieczysław Zielke (21 gr.)
łeś na lepszy”
18:00 + Mąż Alfons Muttke (r. śm.)
Ks. Stanisław Zięba ∎
Sobota, 22 lipca 2017 r. – Święto św. Marii Magdaleny
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
07:00 + Mieczysław Zielke (22 gr.)
Plasun. Uwagi i zapytania odnośnie biu18:00 + Mieczysław Felkner (7 r. śm.)
letynu oraz artykuły do publikacji proNiedziela, 23 lipca 2017 r. – XVI Niedziela Zwykła
simy kierować na adres mailowy redakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.
07:00 + Magdalena i Klemens Kunc, Roman Wegner
08:30 Werblinia: + Rodzice Magdalena i Engelbert Piontke, Pozyskane ofiary przekazywane są na
fundusz ministrancki naszej parafii.
Irena i Józef Budzisz
10:00 + Rodzice Stefan i Stanisława Kromliccy, z rodziny Kromlickich i Dąbrownych, brat Paweł
12:00 + Ojciec, mąż i dziadek Brunon (dn. ur.)
18:00 + Mieczysław Zielke (23 gr.)
20:30 St. Dwór: + Mąż Stefan Gaffke

