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Z życia Kościoła

∎ Maria Magdalena - jawnogrzesznica czy
wzór do naśladowania?

W

Czoraj, 22 lipca przypadało święto Św. Marii Magdaleny. Od ubiegłego
roku liturgiczne wspomnienie ma charakter święta.
Kim była Maria Magdalena?
Maria pochodziła z Magdali,
małej wioski nad Jeziorem tyberiadzkim. Do końca nie jest
pewne, czy właśnie tam mieszkała kiedy spotkała Jezusa.
Ewangeliści piszą, że Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów. Od tego momentu Maria
rozpoczęła nowy etap swego
życia. To ona towarzyszyła
wiernie Jezusowi w czasie Jego
działalności aż po śmierć na
Golgocie. To jej również jako
pierwszej ukazał się po zmartwychwstaniu Jezus.
Dlaczego więc utożsamiamy
Marię Magdalenę przede
wszystkim z jawnogrzesznicą?
Wynika to z zakorzenionej tradycji Kościoła. Św. Grzegorz I
Wielki (papież w latach 590 604) utożsamiał Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, o której pisał Św. Łukasz, jak też z
Marią, siostrą Łazarza i Marty,

która obmyła nogi Pana Jezusa
wonnymi olejkami. Ta interpretacja trwała przez wieki i
miała wpływ na cały zachodni
świat chrześcijański. Dopiero
w 1969 r. papież Paweł VI oficjalnie oczyścił imię Marii
Magdaleny i związaną z nią
niechlubną historię. Współcześni bibliści, idąc za pierwotną tradycją i za ojcami Kościoła na Wschodzie uważają
jednak, że imię Maria miały
trzy niewiasty nie mające ze
sobą bliższego związku. Dotąd
tak w liturgicznych tekstach,
jak też w ikonografii Marię
Magdalenę zwykłe przedstawiano w roli Łukaszowej jawnogrzesznicy, myjącej nogi
Pana Jezusa. Najnowsza reforma kalendarza liturgicznego wyraźnie odróżnia Marię
Magdalenę od Marii, siostry
Łazarza, ustanawiając ku ich
czci osobne dni wspomnienia.
Marię Magdalenę nieraz utożsamiano także z Marią Egipcjanką, nierządnicą (V w.),
która po nawróceniu miała żyć
jako pustelnica nad Jordanem.
Jak czytamy w wydanym 3
czerwca 2016 r. na życzenie
Papieża Franciszka dekrecie
Kongregacji Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów: "
Słusznie Doktor Anielski (czyli
Św. Tomasz z Akwinu) używa
tego terminu «apostolorum
apostola» (czyli apostołka

apostołów) w stosunku do Marii Magdaleny, ponieważ jest
ona świadkiem Chrystusa
Zmartwychwstałego i ogłasza
wiadomość o zmartwychwstaniu Pana, tak jak inni Apostołowie. Dlatego jest rzeczą właściwą, aby liturgiczny obchód
Marii Magdaleny miał ten sam
stopień „Święta” przypisany w
Kalendarzu ogólnym Kościoła
apostołom, co podkreśli szczególną misję tej kobiety, która
jest przykładem i wzorem dla
każdej kobiety w Kościele”.
Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych w
Prowansji, Sycylii i Neapolu.
Oprócz tego patronuje kobietom szczerze pokutującym,
uczniom i studentom, więźniom, sprowadzonym na złą
drogę, fryzjerom, ogrodnikom,
właścicielom winnic, sprzedawcom wina, producentom
perfum i pudru, dzieci mających trudności z chodzeniem.
oprac. GL ∎

Z cyklu: Wspomnienia z pielgrzymowania na Jasną Górę

∎ Moje pielgrzymowanie do
Tronu Matki Bożej na Jasną Górę
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zisiaj trzeci artykuł z
cyklu Wspomnienia z
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pielgrzymowania na Jasną
Górę.
Pielgrzymka na Jasną Górę
to niezwykłe przeżycie, coś dla
ciała i dla ducha. To piękne rekolekcje w drodze, na której
spotykają się ludzie różni wiekiem, wykształceniem, mający
różne zainteresowania i wykonujący różne zawody, ale mający jeden cel wspólny: pokłonić się naszej Pani i Królowej.
Pielgrzymowanie daje poczucie wolności, wolności od codzienności, od trosk, od bliskich, których zostawiamy w
swoich domach. Idziemy
przed siebie, codziennie to
samo: ranne wstawanie, msza
święta, wyjście na szlak, postoje, Apel Jasnogórski, pogaduchy z gospodarzami i nocleg. A jednak każdy dzień jest
inny, pełen przygód, nieprzewidzianych zdarzeń, zaskakujących wrażeń i co najważniejsze, pełen działania Ducha
Świętego.
Człowiek jest w stanie dla
pielgrzymki „rzucić pracę” –
ale nie zalecam. Tak silne było
pragnienie przejścia w Pieszej
Jubileuszowej Pielgrzymce z
Helu na Giewont, jak to brzmi
w pieśni: „od Bałtyku po gór
szczyty” – marzenie spełnione
a i… praca lepsza. To dowód na
to, że Duch Święty działa, co
prawda nie od razu, ale było
warto zaryzykować i zaufać, że
Pan Bóg w odpowiednim momencie dopomoże w poszukiwaniach
nowej
pracy.
Wszystko ma swój czas.
Bardzo budujące jest to, że
ludzie spotykani w drodze a
przede wszystkim gospodarze, którzy nas goszczą, ocze-

kują nas z wielką radością,
przygotowując się do naszego
przyjęcia na kilka dni wcześniej. Ich zaangażowanie i troska o nas jest godna podziwu, i
co więcej dodaje nam sił do
dalszego pielgrzymowania. Za
tę ich życzliwość jesteśmy niezmiernie wdzięczni, czego wyrazem są pozostawiane przez
pielgrzymów drobne podarunki i pamiątki pielgrzymkowe: chusty, znaczki pielgrzymkowe czy pocztówki, a
co najważniejsze zapewnienie
ich o naszej codziennej modlitwie w ich intencjach.
Pielgrzymowanie ma to do
siebie, że jak się wejdzie na
szlak pielgrzymi, to już jest się
pochwyconym... , cel ważny ale
więcej radości daje droga,
przebywanie z przyjaciółmi w
pielgrzymce, jak i wielka radość odwiedzania corocznie
gospodarzy, którzy nas goszczą, opierają, karmią, powierzają swoje intencje i oczekują
nas za rok!
Pięknym momentem w pielgrzymce jest samo wejście na
Jasną Górę – bardzo wzruszająca chwila, a jednocześnie
moment podniosły, że oto witamy się z pokłonem z Tą, do
której kroczyliśmy przez te 19
dni, do Naszej Pani Jasnogórskiej. Radość połączona z satysfakcją, że się dotrwało
mimo trudu fizycznego i różnych niedomagań, niekiedy tęsknoty za bliskimi i tą szarą codziennością – bo takie momenty też bywają.
I cóż jeszcze można by rzec,
„i tak się trudno rozstać…” Tak
to już jest, mimo zmęczenia i
utrudzenia ciężko jest się roz-

stawać z rodziną pielgrzymkową i to na cały, długi rok…
A tak na marginesie, polecam Międzynarodową Pieszą
Pielgrzymkę ze Suwałk do
Wilna w okresie 15.07.2017 r.
- 24.07.2017 r. Charakter pielgrzymki taki sam jak „kaszubskiej” ale „klimat” pielgrzymkowy już zupełnie inny.
Pielgrzym ∎

Chcesz podzielić się swoimi wspomnieniami? Napisz do nas!

Słowo Boże na niedzielę

∎ Potrzeba więcej czasu

I czytanie: Mdr 12, 13. 16-19
II czytanie: Rz 8, 26-27
Ewangelia: Mt 13, 24-43
Słowa Ewangelii
ezus opowiedział tłumom tę
przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który
posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali,
przyszedł jego nieprzyjaciel,
nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił
się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego
nasienia na swej roli? Skąd
więc wziął się na niej chwast?”
Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc,
żebyśmy poszli i zebrali go?”
A on im odrzekł: „Nie, byście
zbierając chwast, nie wyrwali
razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do
żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie naj-
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pierw chwast i powiążcie go w
snopki na spalenie; pszenicę
zaś zwieźcie do mego spichlerza”».
Przedłożył im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie
podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał
na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz
gdy wyrośnie, większe jest od
innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne
przylatują i gnieżdżą się na
jego gałęziach».
Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie
podobne jest do zaczynu,
który pewna kobieta wzięła i
włożyła w trzy miary mąki, aż
się wszystko zakwasiło».
To wszystko mówił Jezus
tłumom w przypowieściach, a
bez przypowieści nic im nie
mówił. Tak miało się spełnić
słowo Proroka: «Otworzę usta
w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».

Wtedy odprawił tłumy i
wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście».
On odpowiedział: «Tym,
który sieje dobre nasienie, jest
Syn Człowieczy. Rolą jest
świat, dobrym nasieniem są
synowie królestwa, chwastem
zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast,
jest diabeł; żniwem jest koniec
świata, a żeńcami są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i
spala w ogniu, tak będzie przy
końcu świata. Syn Człowieczy
pośle aniołów swoich: ci
zbiorą z Jego królestwa
wszystkie zgorszenia oraz
tych, którzy dopuszczają się
nieprawości, i wrzucą ich w
piec rozpalony; tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów.
Wtedy sprawiedliwi jaśnieć
będą jak słońce w królestwie
Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słu-
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cha!»
Rozważanie
szenica i chwast. Słudzy
chcą wyrywać chwasty,
jeszcze zanim dojrzeje pszenica, ale Bóg wie, że gdy pozwoli się obojgu rosnąć, to na
koniec będzie bardzo łatwo
odróżnić, co jest dobre, a co
jest złe. Wystarczy tylko popatrzeć na rozwój, to, co dobrepięknieje, pnie się wzwyż,
staje się coraz bardziej szlachetne i wydaje owoce, a to, co
złe, staje się coraz bardziej pokraczne, coraz słabsze i nie
daje żadnych owoców, a jeśli
już, to złe. Bóg jest cierpliwy.
Pozwala także temu, co jest w
nas, temu wewnętrznemu plonowi, który pojawia się w naszych duszach, rosnąć aż do
zbiorów. Nie wykorzenia tego,
co w nas złe, z nadzieją, że to,
co dobre, będzie mocniejsze i
zwycięży. Cierpliwość Boga tego powinniśmy się uczyć.

P

o Michał Legan OSPPE
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
godz. 5.00 sprzed kościoła w Starzynie.
4. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Nie1. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
dzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
zaangażowali się w przyjęcie dzieci i młoArchanioła”. U pana Leopolda nabyć można
dzieży z parafii Chrystusa Króla z Wejhetabliczki z modlitwą do Św. Krzysztofa w cerowa. Dziękujemy też wszystkim, którzy
nie 7zł, a w biurze parafialnym natomiast
uczestniczyli w pielgrzymce rowerowej do
książkę ks. Infułata Stanisława Zięby w ceSwarzewa
nie 15 zł. pt. „Złote myśli”
2. We wtorek dzień św. Krzysztofa, patrona 5. Zapowiedzi przedślubne:
kierowców i podróżujących – po mszy święI-sza: Bartosz Bigott z parafii Starzyno i
tej o godz. 18.00 poświęcenie samochodów
Paulina Mikulska z parafii Św. Jakuba Apoi innych pojazdów. Kolekta przeznaczona
stoła w Toruniu.
jest na pomoc na środki transportu dla miII-ga: Piotr Tadeusz Kunc z parafii Starzyno
sjonarzy – serdeczne Bóg zapłać.
i Julia Janina Tuszer z parafii Starzyno.
3. We wtorek o godz. 6.00 wyrusza z Helu II-ga: Wojciech Stanisław Okoński z parafii
Piesza Pielgrzymka Kaszubska na Jasną
Starzyno i Aurelia Magdalena Liss z parafii
Górę – autokar zabierze osoby chętne o
Starzyno

∎ Ogłoszenia parafialne
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II-ga: Łukasz Górecki z parafii Klonówka i Joanna Hanna Buja
z parafii Starzyno.
II-ga: Sławomir Szlom z parafii Starzyno i Monika Agnieszka
Albertin z parafii Starzyno.
II-ga: Paweł Jan Mislisz z parafii Władysławowo i Natalia Marzena Zapłata z parafii Starzyno.
II-ga: Krzysztof Leszek Bradtke z parafii Starzyno i Wiktoria
Elżbieta Badowska z parafii Starzyno.
6. 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
sakramentu bierzmowania, a w tym tygodniu o sprzątanie kościoła prosimy również kandydatów do sakramentu bierzmowania – zgłoszenia w biurze parafialnym.
7. Parafia w Krokowej organizuje w sobotę pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Matki Bożej w Oborach – informacje na
tablicy ogłoszeń.
8. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Marię – nienarodzone
dziecko.

∎ Intencje mszalne

W najbliższym czasie
25 lipca
∎ Wyrusza Piesza Pielgrzymka
z Helu na Jasną Górę
Otoczmy modlitewną opieką
wszystkich podejmujących trud
pielgrzymowania.

Papieska intencja na lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby
nasi bracia, którzy oddalili się od
wiary, mogli, również za sprawą
naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na
nowo bliskość miłosiernego Pana
i piękno życia chrześcijańskiego.

Myśl tygodnia

„Nie trać nigdy cierpliwości – to
Poniedziałek, 24 lipca 2017 r.
jest ostatni klucz, który otwiera
– Wspomnienie św. Kingi, dziewicy
drzwi”
06:30 + Mieczysław Zielke (24 gr.)
Seneka ∎
07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon, synowa Izabela
18:00 + Krzysztof Bizewski, dziadkowie z obojga stron
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
Wtorek, 25 lipca 2017 r. – Święto św. Jakuba, apostoła
Plasun. Uwagi i zapytania odnośnie biu07:00 + Mieczysław Zielke (25 gr.)
letynu oraz artykuły do publikacji prosimy kierować na adres mailowy re18:00 + Mąż Paweł Kromlicki
dakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Środa, 26 lipca 2017 r. – Wspomnienie św. Joachima i Anny,
Pozyskane ofiary przekazywane są na
rodziców Najświętszej Maryi Panny
fundusz ministrancki naszej parafii.
07:00 + Alfred Pliński
17:00 Nowenna Werblinia: + Gabriela (r. śm.) i
Erwin Zaczek; + Gracjan Zielke.
18:00 + Teściowie Agnieszka i Stanisław Piekar18:00 Nowenna Starzyno: Do Św. Krzysztofa o
scy, szwagier Wincenty Piekarski, Edmund
szczęśliwe podróże; W pewnej intencji; +
Golla
Agnieszka, Lucjan i Józef Muza; + Elżbieta Sobota, 29 lipca 2017 r.
Muttke; + Anna Skiba; + Antoni
– Wspomnienie św. Marty
i Stefan Widak, rodzice Maria i Władysław 07:00 + Mieczysław Zielke (29 gr.)
Szewczyk; + Rodzice Maria i Franciszek 18:00 + Bracia Zdzisław (r. śm.), Ryszard, ZbiLessnau, siostra Elżbieta, szwagier Leon; +
gniew, rodzice Elżbieta i Leon Jankowscy, z
Paweł Steinke; + Regina Kromlicka (2 r.
rodziny Jankowskich, Rogockich i Dettlaff
śm.); + Jan Elwart (8 r. śm.); + Jan Pipka – Niedziela, 30 lipca 2017 r.
(od pracowników firmy Jantar); + Córka
– XVII Niedziela Zwykła
Magdalena Ciesielska; + Mieczysław Zielke 07:00 + Rodzice Michał i Anastazja Bullmann, sio(26 gr.).
stra Łucja i Jadwiga
Czwartek, 27 lipca 2017 r.
08:30 + Jan i Joanna Fleming
07:00 + Mieczysław Zielke (27 gr.)
10:00 + Jan Adrian (25 r. śm.), brat Franciszek
18:00 + Helena i Klemens Bradtke, z rodz. 12:00 + Anna i Franciszek Marszewscy, matka
Bradtke
Florentyna, ojciec Kazimierz
Piątek, 28 lipca 2017 r.
18:00 + Teofil i Marta Nierzwiccy
07:00 + Mieczysław Zielke (28 gr.)
20:30 + Mieczysław Zielke (30 gr.)

