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Z życia parafii

∎ To już rok!

D

zisiaj mija rok od wydania pierwszego numeru
parafialnego
biuletynu
„Głos Michała Archanioła”.
Z tej okazji chcielibyśmy
przede wszystkim podziękować wszystkim Czytelnikom,
którzy co niedzielę nabywają
kolejny numer biuletynu,
wspierając tym samym parafialny fundusz ministrancki.
Podziękowania należą się też
tym, którzy współtworzą to
małe dzieło, wspierając redakcję artykułami.
Cieszy nas, że biuletyn tak
świetnie został przyjęty przez
parafian. Jednocześnie zachęcamy osoby, które zechciałyby
podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat biuletynu
lub chciałyby go współtworzyć, do kontaktu z redakcją.
Jesteśmy otwarci na propozycje.
Szczęść Boże!
Redakcja ∎

∎ Wsparcie
dla Parafii
w Chłapowie

P

arafia Miłosierdzia Bożego w Chłapowie wkroczyła w wiek srebrnego jubileuszu istnienia. Ta niewielka wspólnota, licząca
1200
mieszkańców
od

ćwierćwiecza dźwiga ciężar
budowy kościoła.
Świątynia zaprojektowana
przez inż. Wiesława Szyślaka
swoją wielkością ogarnia nie
tylko parafian, ale i turystów,
którzy przez kilkanaście niedziel sezonu korzystają w jej
wnętrzu z posługi sakramentalnej. Budynek wymaga wykończenia. W ostatnim roku
dzięki wysiłkowi parafian, ale
i wsparciu życzliwych parafii
naszej archidiecezji udało się
wymienić 9 prowizorycznych
okien na docelowe, zakończyć
ocieplenie sufitu, wykończyć
zakrystię i salkę dla ministrantów, a także wyposażyć toaletę
przy kaplicy. Zrobiono także
monitoring. Na najbliższy rok
zaplanowano
dokończenie
wymiany okien i systematyczną wymianę drzwi.
Jednocześnie nad wystrojem świątyni pracuje rzeźbiarz
Artur Wochniak i Renata Rydzowska. Kompleksowy projekt wnętrza kościoła zamierzamy przedstawić arcybiskupowi metropolicie, aby wraz z
powołaną przez niego do tych
celów komisją sztuki sakralnej
otrzymać jego aprobatę.
Mając świadomość ogromnych kosztów, wsparty życzliwością księży proboszczów,
jak i zachęcony przez arcybiskupa, ośmielam się prosić o
wsparcie. W niedzielę 10

września będę wraz z przedstawicielem parafii kwestował
na ten cel w Starzynie po
Mszach świętych.
Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc i życzliwość, a ze
swej strony jako wspólnota
obiecujemy
modlitwę
za
wszystkich ofiarodawców budowy w każdą II niedzielę miesiąca, jak i podczas codziennie
odmawianej Koronce do Bożego Miłosierdzia.
Ks. Sławomir Skoblik,
proboszcz Parafii Chłapowo ∎

Z życia Archidiecezji

∎ Jubileusz
koronacji figury
Matki Boskiej
Swarzewskiej

O

becny 2017 rok obfituje
w jubileusze maryjne.
Dotychczas obchodziliśmy
m.in.: 50. rocznicę koronacji
obrazu Matki Bożej Licheńskiej, 300. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej oraz
100. rocznicę objawień fatimskich. Również znajdujące się nieopodal Sanktuarium w Swarzewie obchodzić będzie jubileusz. W tym
roku przypada bowiem 80
rocznica koronacji figury
Matki Boskiej Swarzewskiej.
Papież Pius XI w dekrecie z
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28 sierpnia 1937 r. nadesłanym przez Świętą Kongregację
Obrzędów zezwolił na dokonanie uroczystej koronacji. W
dekrecie napisano m. in.: "We
wsi Swarzewo, w diecezji chełmińskiej otaczają wierni najgłębszą czcią starożytną statuę NMP z Dzieciątkiem Jezus.
Niezliczone wota otaczające
Statuę świadczą o wdzięczności wiernych i przywodzą na
pamięć niezmierne łaski, jakie
Najłaskawsza Bogurodzica zazwyczaj udziela. W roku 1936
niecni złodzieje skradli korony, którymi uwieńczono
Matkę Bożą i Dzieciątko Jezus.
Teraz zaś Biskup Diecezji
Chełmińskiej prosił Jego Świątobliwość Pana Naszego Papieża Piusa XI, aby raczył sam
Statuę NMP wraz z Dzieciątkiem Jezus w Swarzewie nową
przyozdobić koroną."
Źródła historyczne mówią,
iż uroczystości trwały dwa dni
tj. 7 i 8 września 1937 r. Pierwszego dnia od samego rana zaczęły do Swarzewa napływać
liczne pielgrzymki z całej okolicy, m.in.: z Wejherowa,
Pucka, Gdyni, Gdańska a nawet
z odległych Chojnic. Pod wieczór nastąpiło przeniesienie
figury Matki Boskiej Swarzewskiej na plac koronacyjny i
umieszczenie jej na specjalnie
przygotowanym ołtarzu koronacyjnym. Sam ołtarz i plac
były przyozdobione symbolami państwowymi, kościelnymi oraz sprzętem i narzędziami rybackimi. Litania loretańska zainaugurowała całonocne czuwanie. Widniały napisy: „Królowo Polskiego Morza - módl się za nami", „Pójdź-

cie do mnie dziatki moje, wyczerpnijcie łaski zdroje”.
8 września 1937 r. o godz.
10.00 sumę pontyfikalną odprawił ówczesny ordynariusz
chełmiński biskup Stanisław
Okoniewski. Przed uroczystym aktem koronacji odczytano dekret papieski, którego
część dotyczącą koronacji
Matki Boskiej Swarzewskiej
na Królową Polskiego Morza,
spisano na cienkim pergaminie i umieszczono w berle
przytwierdzonym do ręki Madonny. Następnie biskup Okoniewski w obecności biskupa
Konstantyna Dominika, licznie
zebranego
duchowieństwa
oraz wszystkich wiernych nałożył korony - najpierw na
głowę Dzieciątka Jezus, a potem Madonny. Następnie o
godz. 11.30 intonując pieśń
„Do Twej dążym kaplicy", ukoronowaną rzeźbę Matki Boskiej Swarzewskiej przeniesiono do kościoła parafialnego
i umieszczono na ołtarzu. Uroczystość zakończyły dwie pieśni: „Pod Twą Obronę" i hymn
„Te Deum Laudamus". Po południu o godz. 16.00 odprawiono przy nowo ukoronowanej figurze uroczyste nieszpory, po których pożegnano
księży biskupów. Po nieszporach żegnano również pielgrzymki. W uroczystości koronacyjnej uczestniczyło ok. 50
tysięcy wiernych.
Warto dodać, że na skroniach Matki Bożej i Dzieciątka
Jezus korony widniały już
wcześniej tj. przed 1937 r. i
były one zapewne tylko darami
dziękczynno-wotywnymi, bowiem brak informacji

o innych wcześniejszych uroczystościach koronacyjnych.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Grzech
pierworodny

I czytanie: Jr 20, 7-9
II czytanie: Rz 12, 1-2
Ewangelia: Mt 16, 21-27
Słowa Ewangelii
ezus zaczął wskazywać
swoim uczniom na to, że
musi udać się do Jerozolimy i
wiele wycierpieć od starszych
i arcykapłanów oraz uczonych
w Piśmie; że będzie zabity i
trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na
bok i począł robić Mu wyrzuty:
«Panie, niech Cię Bóg broni!
Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i
rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z
oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce
pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem
za korzyść odniesie człowiek,
choćby cały świat zyskał, a na
swej duszy szkodę poniósł?
Albo co da człowiek w zamian
za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy
przyjdzie w chwale Ojca
swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

J
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Rozważanie
yślenie po ludzku, zamiast po Bożemu, jest
pierwszym skutkiem grzechu
pierworodnego.
Tak
naprawdę grzech pierworodny
polega na tym, że człowiek ma
poodwracane pragnienia, że
pragnie tego, co złe, zamiast
tego, co dobre, że jest nasta-

M

wiony "na", oczekuje, spodziewa się, marzy o tym, co
wcale nie przyniesie mu szczęścia. To jest skutek grzechu
pierworodnego i św. Piotr
udowadnia nam to dzisiaj, mówiąc do Jezusa: Nie chciałbym,
żebyś realizował plany swojego Ojca, wolałbym, żebyś
zrealizował moje ludzkie
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plany. Dlatego usłyszał od Jezusa, że jest przeszkodą.
Wszyscy mamy prawo błądzić,
mówić Bogu: Pomyliłem się.
Moje marzenia, pragnienia są
złe. Nie wolno nam jednak stawiać naszych planów ponad
plany Boga.
o. Michał Legan OSPPE
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj około godz. 15.00 powróci piesza
pielgrzymka z Sanktuarium w Swarzewie.
2. Dzisiaj w czasie mszy świętych o godz. 8.30
i 12.00 poświęcenie tornistrów i przyborów
szkolnych.
3. Jutro rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego – msze święte dla szkół podstawowych w Starzynie o godz. 8.00, w Werblini o
godz. 7.30, a dla gimnazjum w Starzynie o
godz. 9.00 – po mszach w kościołach uroczyste rozpoczęcie w szkołach – nie będzie
w tym dniu mszy świętej w Starzynie o
godz. 7.00.
4. W przyszłą niedzielę Słowo Boże głosi ks.
proboszcz Sławomir Skoblik z parafii w
Chłapowie.
5. W sobotę festyn charytatywny dla Mateusza
– na plebanię przynosić można dary na loterię fantową, prosimy by ciasta przynosić
bezpośrednio na boisku w sobotę na godz.
14.00, natomiast inne produkty (kawa, herbata, frytki, cukier, olej, cukier puder) w
piątek na godz. 17.00 do remizy OSP Starzyno – spotkanie dla organizatorów we
wtorek o godz. 19.30 na plebanii.
6. W czwartek od godz. 17.00 do 18.00 Godzina Święta adoracji Najświętszego Sakramentu. W sobotę ks. Sebastian odwiedzi
chorych z sakramentami świętymi w Werblini, St. Dworze, Radoszewie i Parszkowie.
7. Dzisiaj na mszę świętą o godz. 12.00 zapraszamy osoby odmawiające brewiarz. W tej
mszy świętej uczestniczyć też będzie wspólnota Wiara i Światło z Gdyni Chyloni, świę-

tująca w naszej parafii jubileusz 25-lecia
swojego istnienia. Dzisiaj też spotkania różańcowe w Połchówku i w St. Dworze – za
tydzień w Kłaninie, Starzynie i w Werblini.
8. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
Archanioła”.
9. Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Krzysztof Marcin Bullmann z par. Starzyno i Joanna Maria Klahs z par. Krokowa.
I-sza: Janusz Józef Stencel z par. Strzelno i
Karolina Eryka Kunc z par. Starzyno.
I-sza: Sławomir Oskar Otrombke z par. św.
Faustyny Kowalskiej z Pucka i Michalina Julia Śliwińska z par. Starzyno
II-ga: Piotr Michał Zielke z par. Starzyno i
Żaneta Krystyna Dziewulska z par. Tyłowo.
III-cia: Tomasz Andrzej Elwart z par. Starzyno i Ewelina Ostrowska z par. św. Piotra
i Pawła z Suwałk.
10.Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
państwu Bradtke i Badowskim, a w tym tygodniu o sprzątanie kościoła przed uroczystością ślubną prosimy państwa Mislisz i
Zapłata.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 4 września 2017 r.
08:00 + Brunon i Andrzej Karsznia
18:00 + Teofil, Bernarda i Jan Ustarbowscy
Wtorek, 5 września 2017 r. – Wspomnienie
św. Matki Teresy z Kalkuty
07:00 + Józef Kromlicki
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17:00 Do Matki Boskiej o zdrowie i Boże błogosławieństwo
w 18. urodziny córki Marii
18:00 + Leonia i Józef Obercich, Lidia i Stanisław Labuda
Środa, 6 września 2017 r.
07:00 W intencji parafian
17:00 Nowenna Werblinia:
- Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny w rocznicę ślubu;
+ Rodzice Eryka i Leon Kwidzińscy, brat Antoni;
+ Biskup Andrzej Śliwiński;
+ Jan Radtke
18:00 Nowenna Starzyno:
+ Matka Wanda Bunk (10 r. śm.);
+ Rodzice Agnieszka i Bernard, mąż i ojciec Jan Pipka;
+ Klara Karsznia (dn. ur.);
+ Leon Bojke (dn. ur.);
+ Maria i Franciszek Miler (od sąsiadów);
+ Syn Łukasz Licau;
+ Żona i matka Stefania Muza (dn. ur.);
+ Wacław Dawidowski (od pracowników firmy
Jantar);
+ Rodzice Karolina i Franciszek, Teresa Głuchaczka,
Anna i Michał Kocur, rodzice Brygida i Tadeusz, Paulina i Mirosława Lewiccy, dziadkowie z obojga stron;
+ Jan, Łucja Felkner, Barcia Bronisław i Jan
Czwartek, 7 września 2017 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Mąż Rafał Sluzewski (1 r. śm.)
Piątek, 8 września 2017 r.
– Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
07:00 W pewnej intencji
18:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę MB w
15. rocznicę ślubu p. Justyny i Marcina Jeka
Sobota, 9 września 2017 r.
07:00 + Cecylia Muza (dn. ur.)
16:00 Msza ślubna: Paweł Mislisz i Natalia Zapłata
17:00 Starzyno: Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i zdrowie
dla rodziny w 40. rocznicę ślubu p. Lucyny i Jerzego
Tkaczyk
18:00 + Magdalena Ciesielska (dn. ur.)
Niedziela, 10 września 2017 r.
– XXIII Niedziela Zwykła
07:00 + Zofia i Paweł Drzeżdżon, Otylia i Juliusz Samel
08:30 + Jan Kownatke (r. śm.)
10:00 + Wiktor Semerling
12:00 + Gertruda, Leon i Bernard Lilla
18:00 + Rodzice Stefan (dn. ur.) i Zofia Steinke

Odpust w Swarzewie
Trwa doroczny odpust ku czci
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polskiego Morza w Swarzewie. Szczegółowy tygodniowy
plan odpustu w gablocie ogłoszeń.

Nowy rok szkolny
Jutro rozpoczyna się nowy rok
szkolny 2017/2018. Niech Michał Archanioł strzeże dzieci
i młodzież naszej parafii.

Papieska intencja
na wrzesień
Intencja ewangelizacyjna: Aby
nasze parafie, ożywiane duchem
misyjnym, były miejscami, gdzie
przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Myśl tygodnia
„Tylko dobrzy ludzie są szczęśliwi, a źli nieszczęśliwi
Sofokles ∎

Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
Plasun. Uwagi i zapytania odnośnie
biuletynu oraz artykuły do publikacji
prosimy kierować na adres mailowy
redakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem.
Archiwalne numery biuletynu znajdują
się na stronie internetowej parafii.
Pozyskane ofiary przekazywane są na
fundusz ministrancki naszej parafii.

