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Z życia parafii

∎ Patron Werblini. Wspomnienie św. Rocha
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sierpnia Kościół Katolicki
obchodził
wspomnienie św. Rocha, a w
naszej parafii obchodziliśmy odpust w Werblini
gdzie św. Roch jest patronem wioski.
Św. Roch urodził się około
roku 1295 w Montpellier w
Langwedocji, jako jedyny syn
gubernatora miasta. Jego
matka bardzo długo nie mogła
doczekać się potomstwa, modliła się żarliwie o pomoc do
Matki Bożej.
Po wielu latach narodził się
Roch, z czerwonym znamieniem w kształcie krzyża na
piersi. Gdy miał dwadzieścia
lat rozdał cały majątek, jaki
odziedziczył po śmierci rodziców i wyruszył do Rzymu.
We włoskim Acqapendente
zaskoczyła
go
epidemia
dżumy. Postanowił pozostać
na miejscu i pomóc chorym w
miejscowym szpitalu, później
doglądał chorych w Cesenie,
Rimini, Novarze i Rzymie.
Przebywając w Wiecznym
Mieście przez trzy lata, zasłynął wieloma cudownymi
uzdrowieniami. Święty Roch,
gdy przybył do Rzymu, zastał
właśnie zarazę. Zrozumiał, że

wolą Bożą jest, by i tu pomagał
potrzebującym. Oddał się bez
reszty ratowaniu chorych, a
jego heroicznej miłości nic nie
było w stanie powstrzymać. I
znowu Bóg za jego pośrednictwem zaczął czynić cuda: kogo
tylko dotknęła jego ręka, ten
powracał do zdrowia. Wkrótce
zaraza wygasła, a Rzym wrócił
do normalnego życia.
Święty postanowił wracać
do Francji. W Piacenza zastał
znowu epidemię dżumy. Przy
posłudze chorym zaraził się.
W swej ogromnej prostocie i
poddaniu się woli Bożej, by nie
zarazić innych, wyczołgał się
do pobliskiego lasu. Według
podania, wytropił go tam pies,
a po śladach psa odkrył go
właściciel pobliskiego gospodarstwa. Dobry ten człowiek
zabrał go do siebie i opiekował
się nim aż do wyzdrowienia.
Po cudownym powrocie do
zdrowia wyruszył w dalszą
drogę. Na granicy francuskiej
wzięto go za szpiega i wtrącono do więzienia. Pięć lat
przesiedział w więzieniu,
gdzie poddawano go różnym
przesłuchaniom i torturom.
Gdy przyjął z rąk kapłana
ostatnie sakramenty, czując
zbliżającą się śmierć, wzniósł
swoje oczy ku niebu i rzekł:
«Panie, jeśli mam o co prosić,
to spraw łaskawie, aby dla zasług najukochańszego Syna

Twego został uleczony każdy,
który mnie w zaraźliwej chorobie wezwie o pomoc». Według innych hagiografów, napis ten, odkryty po śmierci
Świętego, miał się znajdować
na ścianie celi więziennej.
Św. Roch zmarł 16 sierpnia
około 1327 r., w wieku zaledwie 32 lat. Dopiero po śmierci
rozpoznano, kim był nieznany
więzień i wyprawiono mu
wspaniały pogrzeb, uznając go
za męża świętego.
Kult św. Rocha obiegł całą
Francję, zawędrował do Niemiec i Włoch. W Rzymie papież Aleksander VI wystawił
ku jego czci kościół, a papież
Pius IV ufundował szpital, powierzając go bractwu św. Rocha.
W Polsce św. Roch był
czczony już w XV wieku i zapewne w tym czasie jego kult
dotarł do Krakowa, gdzie obok
św. Sebastiana stał się patronem chroniącym od zarazy,
która często nawiedzała stolicę polskiego Królestwa. NP ∎

∎ Misjonarz z
Brazylii

S

woje rodzinne Starzyno
odwiedza obecnie ks. Tadeusz Semmerling. Z pewnością dla młodszych mieszkańców naszej parafii jest to
postać nieznana.
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Ks. Tadeusz został wyświęcony 15 czerwca 2002 r. Następnie przez 3 lata pracował
w archidiecezji gdańskiej. Od
połowy 2005 r. przebywa na
misjach w Brazylii w diecezji
Campo Maior.
Diecezja Campo Maior położona jest w północno-wschodniej części Brazylii (w stanie
Piauí). Obejmuje ona obszar
prawie 28 tys. km² (dla porównania nasza archidiecezja
to obszar zaledwie 2,5 tys.
km2), zaś liczba wiernych wynosi ponad 313 tys. katolików
(w naszej diecezji - ponad 983
tys.). Jednak najbardziej zaskakują dane dotyczące liczby
pracujących tam duchownych
- 34 kapłanów oraz 23 osoby
zakonne (w Archidiecezji
Gdańskiej 759 kapłanów oraz
689 osób zakonnych). Łatwo
policzyć, że w Brazylii na jednego kapłana przypada średnio ok. 9200 wiernych, zaś u
nas ok. 1300 wiernych.
W niedzielę, 27 sierpnia ks.
Tadeusz będzie głosić słowo
Boże i przybliży nam trud misjonarskiego dzieła, jakie podejmuje od 12 lat w Brazylii.
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: «(…) Nasza
pielgrzymka to nie była zwykła wycieczka, jakby poniektórzy mogli sądzić. Nie była to
też mniej lub więcej pobożna,
ale swobodna wędrówka poprzez
nagrzany
słońcem
piękny polski kraj. Nie były to
pogawędki i rozmowy jeżeli
chodzi o młodych - randki. Nic
z tego. Pielgrzymka nasza to
była dobrze zorganizowana i
zdyscyplinowana grupa, której dzień był wypełniony modlitwą, śpiewem, kazaniami i
konferencjami religijnymi. To
były wędrujące rekolekcje,
długie, bo aż dwudziestodniowe rekolekcje, przygotowujące pątników do spotkania
z Marią Królową Polski, tam w
Częstochowie na Jasnej Górze
tak odległej od naszego, kaszubskiego wybrzeża.
Uczestnicy pielgrzymki żyli
w zupełnie innym świecie niż
to było dotychczas. Obok toczyło się normalne, pośpieszne życie codzienne wypełnione różnymi troskami,
kłopotami, też drobnymi radościami, z dniami powszednimi
i świątecznymi, z czasem pracy
i wypoczynku. Tu było zupełnie inaczej. Każdy następny
dzień prawie nie różnił się od
poprzedniego. Nie było w nim
ani smutku ani specjalnej radości. Przynosił ze sobą jakąś
dziwną beztroskę, pogodę i
obojętność na otaczającą nas
rzeczywistość. Zdawało się, że
ma w sobie cechy wieczności.
Czas jakby powoli zanikał. Tu
zgiełk świata docierał ledwie
dosłyszalnym echem, jakby
zza szyby. Tu nie słyszało się
ani przekleństw ani złorze-

czeń. Słowa padały oszczędnie, rzeczowo, uprzejmie.
Nie było zbyt głośnych rozmów ani śmiechu. Nikt nie silił
się na zaspokojenie innych potrzeb oprócz potrzeby pożywienia i snu.
Odpadły - przynajmniej tak
się zdawało - wszystkie troski
i kłopoty. Człowiek czuł się
wolny, wewnętrznie wolny
pomimo ścisłej, grupowej dyscypliny, wolny, niezależny,
jakby ponad wszystkimi troskami codziennego życia.
To było chyba najbardziej
niesamowite, to poczucie wyobcowania z otaczającej nas
rzeczywistości. Zastanawiałem się, czy tak mogłoby toczyć się normalne życie całego
społeczeństwa. Wnet doszedłem do wniosku, że to niemożliwe. Tak żyć, jak my, tej
chwili mogą na stałe tylko jednostki lub niewielkie grupy a
nigdy całe społeczeństwa. My
tu korzystamy przecież z naszej, niedawnej życiowej szarpaniny, którą wypracowaliśmy sobie możliwość uczestnictwa w tym przedsięwzięciu,
a z drugiej strony otrzymujemy codziennie wielką pomoc
ze strony normalnie żyjącego
społeczeństwa. Pomaga nam
całe społeczeństwo, cały naród. Ogromnie ofiarny jest ten
nasz polski naród. Mimo ogólnego niedostatku, mimo życia
na kartki, my pątnicy opływamy wprost w dostatek
wszelkiego pożywienia. Wszędzie nas goszczą, wszędzie
przyjmują, jakbyśmy byli nosicielami jakiejś wielkiej Dobrej
Nowiny. Tak goszczą, jak gościł przed tysiącem lat ów le-
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gendarny Piast dwóch wędrowców przynoszących mu
Boską Nowinę. Wszędzie, czy
to podczas drogi, czy na kwaterach doznajemy tyle dowodów życzliwości, pomocy, gościnności, że trudno to sobie
wprost wyobrazić. Gościnni
gospodarze
karmią
nas
wszystkim co mają najlepszego. Zaś przy drogach, bardzo często stoją kobiety, a
także mężczyźni i młodzież z
koszami pełnymi chleba i różnych ciast. Chleb bywał zawsze posmarowany i okładany
wędlinami, serem lub jajkami.
Obok koszy z jadłem stały konwie z napojami: kawą, herbatą,
mlekiem, kompotem. Bywały
też owoce: jabłka, gruszki, pomidory. Wynoszono nam
zupy, a niekiedy zapraszano
do domów na pełne obiady.
Podczas pierwszego etapu,
na przestrzeni do Torunia,
księża parafii, przez które wiodła nasza droga w porze południowej
serwowali
nam
obiady w przydrożnych jadłodajniach. Niemały to koszt dla
danego proboszcza i jego parafii wykupienie kilkuset choćby
tylko skromnych obiadów proboszczowie tak robili.
Gospodarze, pod wieczór,
gdy etap się kończył przyjeżdżali traktorami, czasem wozami konnymi i zabierali nas
na nocleg, a wcześnie rano,
ugoszczonych, nakarmionych i

często zaopatrzonych w żywność na cały dzień odwozili na
miejsce zbiórki.
W takich warunkach można
się było przenieść jakby do innego świata. W tym kontekście
zastanawiający jest fakt, jak
opornie przebiegają u nas
różne akcje robocze czy
zbiórki pieniężne - cele godne
nawet szerokiego poparcia,
ale organizowane przez władze administracyjne. Ludzie
coś tam świadczą lecz z pewnym ociąganiem, jakby na odczepnego A tu? Tu niema żadnego nakazu, żadnych ewentualnych sankcji wystarcza apel
księdza wygłoszony z ambony
i już taka ogromna ofiarność,
poparcie, gościnność, taki niesamowity entuzjazm. Ta rozśpiewana
i
rozmodlona,
barwna wstęga pątników wyzwala w ludziach jakąś inną
świadomość, jakieś poczucie
silniejszej wspólnoty, wyzwala przyprószone pyłem codziennych trosk dobro, czyni
ich jakby innymi, lepszymi,
ofiarniejszymi. Tu wyłania się
autentyczny Front Jedności
Narodu, front budowany na
gruncie chrześcijańskiej miłości bliźniego. Tu staje się namacalnie widoczne, że w naszym kraju żaden front, który
nie opierałby się na tym gruncie nie będzie miał autentycznego poparcia społecznego.
Taki to już jest, ten nasz naród,
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pomimo tylu wad jednak w
swoich korzeniach chrzęści
jański. Oby tą prawdę zrozumieli ci wszyscy, którzy tym
narodem rządzą. Oby zrozumieli i wyciągnęli z tego właściwe wnioski.»
Z dziennika Bronisława Fikus
„Pod Błękitnym Znakiem
na Maryjnym Szlaku” ∎

Dziękujemy rodzinie p. Bronisława
za udostępnienie nam zapisków.
Ciąg dalszy wspomnień z dziennika
w kolejnym numerze biuletynu.

Słowo Boże na niedzielę

∎ Miłość potrafi
współcierpieć
I czytanie: Iz 56, 1. 6-7

II czytanie: Rz 11, 13-15. 29-32

Ewangelia: Mt 15, 21-28
Rozważanie
ręczenie córki powodowało udrękę matki. Wydaje się, że właśnie to mogło
przekonać Jezusa, dlatego że
Bóg doskonale wie, co znaczy
cierpieć, gdy cierpią dzieci. Jedyną możliwością złego ducha,

D

by zranić Boga, jest uderzenie w
jego dzieci. Boga nie można zranić, jest zbyt wielki, zbyt potężny, niedostępny dla złego ducha. Zły duch nie może uczynić
Bogu nic złego, ale może zrobić
coś złego jego dzieciom i wtedy
Bóg cierpi. Kiedy ta kobieta
mówi: Ulituj się nade mną, bo
moja córka cierpi, Bóg ją rozumie. Bóg bardzo cierpi, gdy my
cierpimy.
o. Michał Legan OSPPE
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
2. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 10.00 spotkanie dla rodziców i dzieci
1. W przyszłą niedzielę Słowo Boże głosił bęprzed pierwszą komunią świętą, a po mszy
dzie ks. Tadeusz Semmerling, pracujący w
świętej o godz. 18.00 spotkanie dla kandyBrazylii – kolekta na Misje Święte.
datów do sakramentu bierzmowania.

∎ Ogłoszenia parafialne
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3. W sobotę 9 września festyn charytatywny dla Mateusza – Papieska intencja
na plebanię przynosić można dary na loterię fantową.
na sierpień
4. Za dwa tygodnie uroczystości odpustowe i pielgrzymka
Intencja ogólna: Aby artyści nado Swarzewa.
5. W przyszłą niedzielę mszą świętą o godz. 12.30 rozpoczną szych czasów poprzez dzieła
się Gminne Dożynki, które odbywać się będą w tym roku swojego geniuszu pomagali
wszystkim odkrywać piękno
w Żelistrzewie.
świata stworzonego.
6. W przyszłą niedzielę w kościele w Starzynie o godz. 16.00
odbędzie się Koncert Pedagogów Pomorskich WarsztaMyśl tygodnia
tów Smyczkowych. Serdecznie zapraszamy.
7. Do nabycia jest „Gość Niedzielny”, a u ministrantów „Głos „Myśl o Bogu częściej, niż oddychasz!”
Epiktet z Hierapolis ∎
Michała Archanioła”.
Zapowiedzi przedślubne: I-sza: Tomasz Andrzej Elwart z
par. Starzyno i Ewelina Ostrowska z par. Św. Piotra i Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
Pawła z Suwałk. II-ga: Jakub Nowicki z par. Starzyno i We- Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
ronika Magdalena Ceynowa z par. Władysławowo.
oraz artykuły do publikacji prosimy
8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w kierować na adres mailowy redakcji:
Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych biuletyn@parafiastarzyno.pl.
ofiary przekazywane są na
i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła kandy- Pozyskane
fundusz ministrancki naszej parafii.
datom do sakramentu bierzmowania, a w tym tygodniu o
sprzątanie kościoła przed uroczystością ślubną prosimy
państwa Bigott, Mikulskich, Mroch i Dybowskich.
Czwartek, 24 sierpnia 2017 r.
07:00 + Krzysztof Elwardt (24 gr.)
Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 r.
18:00 + Tekla (dn. ur.) i Antoni Poglettke, brat
07:00 + Krzysztof Elwardt (21 gr.)
Roman
18:00 + Krzysztof Bizewski, dziadk. z obojga stron Piątek, 25 sierpnia 2017 r.
Wtorek, 22 sierpnia 2017 r.
07:00 + Krzysztof Elwardt (24 gr.)
07:00 + Krzysztof Elwardt (22 gr.)
18:00 + Ojciec Zygmunt Bigott, dziadkowie z
18:00 + Joanna i Paweł Felkner, córka Ewa
obojga stron
Kwidzińska, synowa Zdzisława Felkner Sobota, 26 sierpnia 2017 r. – Uroczystość
Środa, 23 sierpnia 2017 r.
Najświętszej Maryi Panny Często07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon, synowa Izabela
chowskiej
17:00 Nowenna Werblinia: Do Matki Boskiej o 10:00 + Krzysztof Elwardt (26 gr.).
zdrowie i błogosławieństwo Boże w ro- 15:00 Msza ślubna: Bartłomiej Bigott i Paulina
dzinie; + Gracjan Zielke.
Mikulska
18:00 Nowenna Starzyno: + Ojciec Stanisław 16:30 Msza ślubna: Adrian Dybowski i PatryLiss; + Krzysztof Elwardt (23 gr.); + Mąż
cja Mroch
i ojciec Jan Pipka, dziadkowie Pipka i 18:00 + Alfred Pliński (1 r. śm.)
Turczyn; + Zygmunt Chabowski, Jan Mi- Niedziela, 27 sierpnia 2017 r. – XXI Zwykła
łosz (r. śm.); + Otylia i Józef Christof. + 07:00 + Helena i Franciszek Muza
Paweł Wyszecki, z rodziny; + Beata Sze- 08:30 Werblinia: W intencji parafian
iba, Mariola Pupp; + Stanisław Steinke; 10:00 + Wiktor Semerling, Maria i Stanisław
+ Córka Magdalena Ciesielska; + Syn
Włodarek
Zbigniew, mąż Józef Szewczyk, córka 12:00 + Rodzice i dziadkowie Eugenia i Witold
Maria Rutha, rodzice Jadwiga i StaniAlbertin (r. śm.)
sław Kreft, siostra Elżbieta, Aleksander, 18:00 + Krzysztof Elwardt (27 gr.)
szwagier Jan; + Wojciech (dn. ur.), Irena 20:30 St. Dwór: + Anna (r. śm.) i Jan Gren, Jan i
i Jan Jaffke.
Cecylia Gren

∎ Intencje mszalne

