Nakład 200 szt.

Tygodniowy biuletyn parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Starzynie
Nr 33/2017 (50)
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Świętego Michała Archanioła
ul. Długa 17, 84-107 Starzyno

13 sierpnia 2017 r., XIX Niedziela zwykła, Rok A, I
Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia, Radoszewo,
Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice
www.parafiastarzyno.pl
Polub nas na Facebooku

Z życia Kościoła

∎ Wniebowzięcie
Maryi Panny

15

sierpnia w Kościele
katolickim
obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny.
W Polsce uroczystość ta nazywana jest również Świętem
Matki Boskiej Zielnej. Jest najważniejszą i najstarszą uroczystością maryjną w kalendarzu liturgicznym. Upamiętnia
wzięcie do nieba Najświętszej
Maryi Panny z duszą i ciałem.
Jest to święto nakazane,
czyli wierni mają obowiązek
udziału w Mszy św. w tym
dniu. W całym kraju obchodzone jest ono bardzo uroczyście, a największe obchody
mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej – odbywają się
tam inscenizacje Zaśnięcia Maryi oraz jej Wniebowzięcia, a
także na Jasnej Górze, dokąd
zmierzają pielgrzymki z całej
Polski właśnie na to święto. W
innych częściach kraju często
wiąże się ono ze świętem dożynek.
Święto ku czci Maryi wziętej
do nieba obchodzone było już
w pierwszych wiekach pod nazwą "zaśnięcia Maryi", potem
zastąpiono je Wniebowzięciem
Najświętszej
Maryi
Panny. W ok. VI wieku w Kon-

stantynopolu
uroczystości
ustalono na dzień 15 sierpnia;
od następnego stulecia zaczęto je obchodzić i w Europie.
Kościoły wschodnie, zachowujące kalendarz starego
stylu (juliański) obchodzą
święto 13 dni później, czyli 28
sierpnia. W Jerozolimie obchody święta odbywały się w
kościele położonym w pobliżu
Ogrodu Oliwnego, gdzie znajdował się grób, z którego - jak
głoszono - Maryja została
wzięta do nieba.
W tradycji ludowej święto
15 sierpnia jest dziękczynieniem za zebrane plony. Tego
dnia przynosi się do kościoła
do poświęcenia bukiety złożone ze zbóż, warzyw, owoców, kwiatów i ziół. Wokół
tego święta powstało również
w kulturze polskiej wiele zwyczajów związanych z poświęconymi w ten dzień wiankami
uplecionymi ze świeżych ziół,
które miały zabezpieczać
przed wieloma chorobami.
Święto Wniebowzięcia zalicza się do najstarszych na ziemiach polskich uroczystości
maryjnych. Potwierdzeniem
tego jest wybór Najświętszej
Maryi Panny na patronkę metropolii gnieźnieńskiej w X w.
(Królowa Polski).
Największym dziełem polskiej sztuki rzeźbiarskiej jest
wykonany w XV w. przez Wita

Stwosza ołtarz w Kościele Mariackim w Krakowie – przedstawia on scenę zaśnięcia,
wniebowzięcia i ukoronowania Matki Bożej.
NP ∎

∎ Święcenie
zbóż, kwiatów
i ziół

D

laczego Święto Wniebowzięcia nazywa się w
polskim kościele również
Świętem Matki Boskiej Zielnej?
Tradycja mówi, że w miejscu, w którym Maryja została
wzięta do nieba apostołowie
nie znaleźli w jej grobie ciała,
tylko same kwiaty i zioła. Zwyczaj święcenia kwiatów i ziół
istniał prawdopodobnie już w
końcu X wieku.
Bukiety układano głównie z
roślin leczniczych, takich jak:
krwawnik, wrotycz, koper,
piołun,
centuria,
boże
drzewko, rumianek, kalina,
kopytnik, lulek, mięta, dziurawiec, przywrotnik, krwiściąg,
słonecznik, czy ślaz. Dzisiaj
często przynosi się do kościołów bukiety z kwiatów ogrodowych. Do bukietów ziół dodawano również także zboża
oraz marchew i jabłka, co
można było uznać za wspomnienie dawnego dożynkowego charakteru. Podczas ob.
rzędu święcenia śpiewane są
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pieśni wychwalające Bożą Rodzicielkę.
W niektórych starych publikacjach występują nazwy ludowe roślin, jednak w różnych
wsiach pod tymi samymi nazwami kryły się zupełnie inne
rośliny. Dużo ludowych nazw,
szczególnie ziół leczniczych,
miało w sobie odniesienia do
Maryi i Jezusa. Można było
spotkać np.: paluszki Matki
Bożej, len Matki Bożej, rączkę
Panny Maryi, pantofelki Najświętszej Panienki, czy Bożą
krew lub dzwonki Panny Marii
(dziurawiec).
Poświęcone kwiaty, zboża i
zioła przechowywano w domach, czasem na oknie lub za
obrazami. Bukiety poświęcone
należało zasuszyć, aby przynosiły błogosławieństwo domowi. Wierzono, iż chroniły
przed piorunami, urokami i
wszelkim złem.
W Kościele katolickim dni
poprzedzające
uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny są tradycyjnie
okresem pielgrzymek do sanktuariów maryjnych.
Na
koniec
zachęcamy
wszystkich parafian i tych
starszych i młodszych do podtrzymywania tej pięknej tradycji, jaką jest święcenie wianków i bukietów. Niech poświęcony wianek, czy bukiet będzie
symbolem opieki Matki Bożej
nad naszym domem i dobytkiem.
GL ∎

Z cyklu: Wspomnienia z pielgrzymowania na Jasną Górę

∎ Moje pielgrzymowanie do
Tronu Matki Bożej na Jasną Górę

D

zisiaj kolejny fragment
z dziennika wspomnień
Bronisława Fikus z II Kaszubskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Z dziennika: «Gdy ujawniłem swój zamiar żonie, nie
protestowała. Wiedziała, że jestem zdrowy i odporny. Natomiast krewni i znajomi w
większości kiwali głowami.
Twierdzili, że nie wytrzymam.
Gdyby z Torunia, to jeszcze od
biedy, ale z Wejherowa i w
moim wieku?
Takie stanowisko - choćby
na zasadzie przekory umocniło moje postanowienie.
Zresztą - myślałem, gdybym
rzeczywiście nie podołał, to
przecież pielgrzymka nie idzie
przez pustynię lecz przez kraj
gęsto zaludniony posiadający
dobrą sieć komunikacyjną
Wystarczy tylko stanąć na
pierwszym, lepszym przystanku autobusowym i po kłopocie. Można wtedy jechać dalej, albo wrócić do domu. A
więc jakie tu ryzyko? Dlaczego
mnie odradzają? Chyba tak po
prostu z przyzwyczajenia,
żeby tylko cóż powiedzieć.
Tak więc powędrowałem.
Ale zanim przejdę do opisu
bezpośrednich spostrzeżeń i
obserwacji robionych na postojach, wprost na kolanie,
czyli do dziennika podam tro-

chę informacji natury ogólnej
nacechowanych odczuciami
osobistymi, różniącymi się
nieco od suchych sprawozdań
dziennika.
Inicjatorem, organizatorem,
a zarazem kierownikiem drugiej pielgrzymki, tak jak i tej
pierwszej, ubiegłorocznej był
ks. Zygmunt Trela, proboszcz
parafii w Mechowie. On w tą
pielgrzymkę włożył po prostu
wszystko: i serce i siły i czas.
Ten, chyba około pięćdziesięcioletni kapłan dźwigał cały
ciężar odpowiedzialności za tą
blisko
osiemsetosobową
grupę wędrującą przez dziewiętnaście upalnych dni na
trasie ze Swarzewa do Częstochowy. Kto Choćby tylko przez
jeden dzień ponosił odpowiedzialność za jakąś grupę ludzi,
na przykład całodniową wycieczkę, ten ma przedsmak
tego psychicznego obciążenia,
jakie było udziałem ks. Treli.
Ne był co prawda sam. Miał
gorliwych pomocników w osobach ks. Lewandowskiego, wikarego z Luzina, dwóch nowo
wyświęconych księży: Jasia i
Stasia oraz ks. Stanisława polonijnego duszpasterza we
Francji, który przybył do Polski na wakacje do swojej rodziny zamieszkałej gdzieś pod
Chojnicami. Później dołączył
jeszcze, tryskający humorem
ks. Józef wikary - jeśli się nie
mylę z Władysławowa. Ale
mimo wszystko, to główny ciężar odpowiedzialności zawsze
spada na organizatora i kierownika pielgrzymki. On musiał czuwać nad wszystkim. I
czuwał.
Szedł niestrudzenie z nami,
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ubrany w sutannę i komżę, w
gołej głowie, niekiedy zaś nakrytej białą furażerką. Szedł
obok kolumny tak samo zmęczony, a często spocony jak my
Raz był na czele, to w środku,
to znów na końcu kolumny, zachęcał zmęczonych lub opieszałych, czasami upominał
niesfornych, bo i tacy wśród
młodzieży się zdarzali. Zagadywał, to tego, to owego, pomagał porządkowym, gdy kolumna zbyt szeroko rozpychała się ku środkowi jezdni.
Zaś wieczorem, gdy myśmy
wypoczywali, jaki był ten jego
wypoczynek? On podsumowywał dzień mijający i planował
rozkład dnia następnego. Czuwał nad zaopatrzeniem, nad
pomocą dla poszkodowanych
lub wyczerpanych, a porą jeszcze późniejszą wizytował kwatery, sprawdzał namioty, bo i
to również było konieczne.
Co prawda, ogromna większość pątników sprawowała
się wzorowo, powiedziałbym,
że wręcz budująco. Powszechne bywały wspólne,
wieczorne modlitwy i apele jasnogórskie odprawiane razem
z gospodarzami kwater. Wiele
było, długo w noc prowadzonych rozmów i dysput o tematyce religijnej. Nie brakowało
też rozważań, nieraz polemicznych o sprawach ciągle
żywych, ciągle aktualnych, o
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wydarzeniach z lat 1980-81 i o nie, jeśli to Ty jesteś, każ mi
ich wpływie na naszą teraź- przyjść do siebie po wodzie!»
niejszość i na naszą przyA On rzekł: «Przyjdź!» Piotr
szłość.» Z dziennika Bronisława Fikus wyszedł z łodzi i krocząc po
„Pod Błękitnym Znakiem wodzie, podszedł do Jezusa.
na Maryjnym Szlaku” ∎
Lecz na widok silnego wiatru
Dziękujemy rodzinie p. Bronisława
uląkł się i gdy zaczął tonąć,
za udostępnienie nam zapisków.
Ciąg dalszy wspomnień z dziennika krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»
w kolejnych numerach biuletynu.
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, móSłowo Boże na niedzielę
wiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?»
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr
I czytanie: 1 Krl 19, 9a. 11-13a
się uciszył. Ci zaś, którzy byli w
II czytanie: Rz 9, 1-5
łodzi, upadli przed Nim, móEwangelia: Mt 14, 22-33
wiąc: «Prawdziwie jesteś SySłowa Ewangelii
nem Bożym».
dy tłum został nasycony,
Rozważanie
zaraz Jezus przynaglił
oświadczenie pokazuje,
uczniów, żeby wsiedli do łodzi
że wielkim pragnieniem
i wyprzedzili Go na drugi
człowieka jest to, aby BÓG
brzeg, zanim odprawi tłumy.
BYŁ. I kiedy ktoś odbierze mu
Gdy to uczynił, wyszedł sam
wiarę w to, że Bóg jest, to barjeden na górę, aby się modlić.
dzo cierpi i jest nieszczęśliwy,
Wieczór zapadł, a On sam tam
wtedy szuka Boga, nawet nie
przebywał.
wiedząc, że to robi. Jezus ChryŁódź zaś była już o wiele
stus zwraca się dzisiaj do tych
stadiów oddalona od brzegu,
wszystkich, którzy utracili
miotana falami, bo wiatr był
wiarę w Boga słowami: Uspoprzeciwny. Lecz o czwartej
kójcie się! Ja jestem. Nie bójcie
straży nocnej przyszedł do
się! Sam fakt, że On - Syn Boży
nich, krocząc po jeziorze. Ucz- jest, zmienia ludzkie serce, ta
niowie, zobaczywszy Go kromyśl powoduje, że jesteśmy
czącego po jeziorze, zlękli się,
spokojni i szczęśliwi. Nie szumyśląc, że to zjawa, i ze strakamy przecież jakiejś mrzonki.
chu krzyknęli.
Tylko Bóg zaspokoi poczucie
Jezus zaraz przemówił do
bezpieczeństwa, którego nie
nich: «Odwagi! To Ja jestem,
daje nam świat.
nie bójcie się!»
o. Michał Legan OSPPE
Na to odezwał się Piotr: «Pa„Ewangelia 2017” ∎

∎ Ja jestem!

G

D

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
ścioła w Gdańsku Letnicy. Serdeczne Bóg
zapłać.
1. Dzisiaj Słowo Boże głosi ks. Zbigniew Drzał, 2. Trwa miesiąc sierpień, w którym Kościół
proboszcz parafii św. Anny i Joachima z
zachęca do podejmowania postanowień
Gdańska Letnicy. Po mszach świętych
abstynencji w intencji naszej Ojczyzny.
można nabyć obraz Oblicza Pańskiego w ce- 3. We wtorek uroczystość Wniebowzięcia
nie 30 zł - cegiełkę na rzecz remontu koNMP – uroczystość Kościoła i naszego pol-

∎ Ogłoszenia parafialne
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skiego narodu – msze święte w układzie niedzielnym, a dodatkowo msza święta w Kłaninie o godz. 11.00 – nie będzie mszy
świętej o godz. 20.30 w Starzyńskim Dworze. W tym dniu na
każdej mszy świętej poświęcenie wianków z ziół i kwiatów ku
czci Matki Boskiej.
W środę Kościół czci św. Rocha – msza święta o błogosławieństwo dla mieszkańców Werblini przez wstawiennictwo Patrona o godz. 8.30.
Do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała Archanioła”.
Zapowiedzi przedślubne: I-sza: Jakub Nowicki z par. Starzyno
i Weronika Magdalena Ceynowa z par. Władysławowo.
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.
Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Jana Skwiercz,
lat 83, z ul. Ceramicznej z Werblini.

∎ Intencje mszalne
Poniedziałek, 14 sierpnia 2017 r.
– św. Maksymiliana Marii Kolbego
07:00 + Krzysztof Elwardt (14 gr.)
18:00 + Mąż Zygmunt Helandt
Wtorek, 15 sierpnia 2017 r. – Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
07:00 + Benigna Wicher, zmarli z rodziny
08:30 Werblinia: + Jadwiga, Stefan, Maria, Ksawery Kohnke, Maria Zielke, Paweł Dettlaff
10:00 + Anna i Franciszek Steinke
11:00 Kłanino: + Mąż Florian Zielke, rodzice Stefania i Józef Liss
12:00 Do MB dziękczynna z prośbą o potrzebne
łaski dla rodziny w 30. rocznicę ślubu
+ Krzysztof Elwardt (15 gr.)
16:00 Msza ślubna: Łukasz Górecki i Joanna Buja
18:00 + Magdalena i Michał Skprzpkowscy
Środa, 16 sierpnia 2017 r. – Św. Rocha
07:00 W intencji parafian
08:30 Werblinia: O Boże bł. dla mieszkańców
Werblini
18:00 Nowenna Starzyno: Do MB z prośbą o zdrowie dla kolegi Roberta; + Zofia Labuhn, Joanna Koss (dn. ur.), Jan Koss, z rodziny
Koss, Leon i Helena Labuhn; + Krzysztof Elwardt (16 gr.); + Rodzice Waleska i Franciszek Marzejon; + Jan Drzeżdżon (r. śm.); +
Z rodziny Arendt i Hollender; + Maria i Marian Marciniak; + Kornela, Klara, Franciszek i Jan Koss.

Papieska intencja
na sierpień
Intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła
swojego geniuszu pomagali
wszystkim odkrywać piękno
świata stworzonego.

Myśl tygodnia
„Mądrość jest córką doświadczenia”
Leonardo da Vinci ∎
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.

Czwartek, 17 sierpnia 2017 r. – Św. Jacka
07:00 + Katarzyna, Dorota i Wojciech Tuszer
18:00 + Krzysztof Elwardt (17 gr.)
Piątek, 18 sierpnia 2017 r.
07:00 + Krzysztof Elwardt (18 gr.)
18:00 + Bożena Dudek (od pracowników firmy
Jantar)
Sobota, 19 sierpnia 2017 r.
07:00 + Rodzice Aniela (r. śm.) i Paweł Muttke,
brat Zbigniew
16:00 Do MB z podziękowaniem z prośbą o Boże
bł. i zdrowie dla p. Elżbiety Zielke w 60.
urodziny – od dzieci.
17:00 + Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny w 40. rocznicę
ślubu p. Elżbiety i Edwarda Meter
18:00 + Krzysztof Elwardt (19 gr.)

Niedziela, 20 sierpnia 2017 r.
– XX Niedziela Zwykła

07:00 + Rodzice Bullmann, Szeiba oraz bracia.
08:30 Werblinia: + Michał i Marianna Lewińscy,
Bronisław Tarnowski, szwagier Mirosław
Pietrzak, Józef Henke
10:00 + Mąż Jan Wyszecki, rodzice Rutha i Wyszeccy
12:00 1) + Krzysztof Elwardt (20 gr.) 2)Dziękczynna w 1. rocz. ślubu p. Sandry i Szymona
18:00 + Jan (dn. ur.) i Magdalena Kaczykowscy,
brat Aleksander
20:30 St. Dwór: + Aniela i Teodor Rompa

