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Z życia Kościoła

∎ Jubileusz Matki
Boskiej Gietrzwałdzkiej

W

poprzednim numerze
pisaliśmy że obecny
2017 r. obfituje w jubileusze
maryjne. Dzisiaj, 10 września obchodzony jest jubileusz 140-tej rocznicy objawień Matki Bożej i 50-lecia
koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
Gierzwałd to niewielka wieś
położona niedaleko Olsztyna i
Ostródy. Historia objawień
związanych z tym miejscem
sięga roku 1877. Wówczas ziemie Warmii znajdowały się na
terenie zaboru pruskiego,
gdzie wszelkie elementy polskiej kultury i języka były zakazywane, zaś katolików piętnowano. W okresie od 27
czerwca do 16 września 1877
r. Maryja objawiła się tu 160
razy.
Po raz pierwszy Matka Boża
ukazała się 13-letniej Justynie
Szafryńskiej, która - po nauce
do I Komunii Świętej - wracała
z kościoła w Gietrzwałdzie do
domu. Gdy na głos dzwonu odmówiła Anioł Pański, na klonie
rosnącym przy plebanii zobaczyła niezwykłą jasność, a w
niej biało ubraną postać, siedzącą na złocistym tronie,
udekorowanym perłami. 30

czerwca po raz pierwszy miała
wizję także 12-letnia Barbara
Samulowska, która przyszła w
miejsce objawień wraz z Justyną.
W pierwszych dniach objawień Matka Boża milczała.
Podczas następnych widzeń J.
Szafryńska zapytała Najświętszą Pannę: „Czego żądasz
Matko Boża?” i otrzymała odpowiedź: „Życzę sobie, abyście
codziennie odmawiali różaniec.” Matka Boża mówiła w
zrozumiałej dla widzących
miejscowej gwarze, bliskiej językowi polskiemu. 1 lipca Szafryńska zapytała: „Kto Ty jesteś?” i usłyszała w odpowiedzi: „Jam jest Najświętsza Maryja Panna, Niepokalanie Poczęta". Podczas jednego z objawień dzieci usłyszały: "Ma tu
być wystawiona murowana
Męka Boża i umieszczona figura Niepokalanego Poczęcia".
W trakcie dalszych widzeń
Maryja mówiła o sprawach całego Kościoła, ale odpowiadała też na szczegółowe pytania. Zapowiedziała tryumf Kościoła, który był w tym czasie
celem napaści ateistów w całej
Europie. Dziewczętom, którym się ukazywała zaleciła
wstąpienie do klasztoru.
Ostatnie słowa, jakie Matka
Boża skierowała do Justyny i
do Basi brzmiały: "Odmawiajcie gorliwie Różaniec".

6 września 1877 r. w miejscu, gdzie dzieciom ukazywała
się Matka Boża umieszczona
została kapliczka z figurą Najświętszej Marii Panny. Z pobłogosławionego przez Matkę
Bożą 8 września 1877 r. źródełka pielgrzymi od lat czerpią
wodę, która przynosi ulgę
cierpiącym i liczne uzdrowienia.
10 września 1967 r. prymas
Polski kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. 2 czerwca 1970 r. papież
Paweł VI nadał kościołowi w
Gietrzwałdzie tytuł bazyliki
mniejszej. 1 września 1977 r.
odbyły się uroczystości 100lecia objawień Matki Bożej,
którym przewodniczył ks.kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski.
W ubiegłym roku grupa z
naszej parafii wraz z ówczesnym wikariuszem Ks. Adamem miała okazję nawiedzić
sanktuarium w Gietrzwałdzie.
Zachęcamy do obejrzenia
zdjęć z ubiegłorocznej pielgrzymki, które dostępne są w
galerii na stronie parafialnej.
G.L. ∎

Poprosiliśmy ks. Tadeusza
Semmerlinga, aby napisał
kilka zdań na temat swojej
pracy w Brazylii. Poniżej
pierwsza część – kolejna za
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tydzień. Całość wraz ze zdję- przybierać formę werbalną,
ciami dostępna jest na stro- ale tę bardziej przekonywunie internetowej parafii.
jącą - formę przykładu i świadectwa. Będziecie moimi
świadkami w Jerozolimie i aż
po krańce świata - przypomina nam Jezus przed wniebowyczajny dzień. Pewien wstąpieniem. Mógłbym napiczłowiek padł na ziemię. sać, że jesteśmy wezwani
Stał się chwilowo nieprzy- przez Pana do świadczenia o
tomny. Padł też blady strach i Nim. Pozwólcie, że zapytam bojaźń Boża na mieszkańców odczuwasz taką potrzebę? Domiasteczka Castelo do Piaui. świadczenie Kościoła misyjChociaż było to chwilowe, za- nego pomaga zauważyć ludzi,
trzymało jednak na chwilę ży- którzy mają silną potrzebę
cie mieszkańców naszego Ca- świadczenia i życia ewangelią.
stelo. Pan Bóg pokazał, że jest Ich zaangażowanie i przykład
obecny, chociaż nieraz lekce- są dla duszy prawdziwym naważony i wydaje się niezauwa- pojem energetycznym (Pan Jeżalny.
zus mówił o żywej wodzie) i
W Chrystusie żyjemy, w budzą pragnienie zaangażoNim się poruszamy, w Nim je- wania. Patrząc na moich parasteśmy. On jest widoczny w fian i współpracowników ponaszym życiu, przypominają wiedziałem kiedyś sobie - ja
nam Dzieje Apostolskie rela- też tak chcę. Moje chcenie koncjonując mowę św. Pawła w tynuuje już 12 lat.
oświeconych Atenach. CzyPisząc o Brazylii mógłbym
nimy Go czasem bezsilnym wspomnieć o pięknych i bezświadkiem naszego życia, spy- kresnych krajobrazach, paląchając Go do prywatnej i coraz cym słońcu czy też o walce ze
bardziej wstydliwej, skrywa- skorpionami i wstrętnymi panej sfery naszego życia.
jąkami wielkości ludzkiej
Pierwszym zadaniem ewan- dłoni. Mógłbym napisać o pogelizacji jest ukazanie zbaw- konywaniu wielu kilometrów
czej obecności Jezusa Chry- prawdziwych bezdroży i przystusa nie tylko w ogólnie poję- godach z pogranicza National
tym "świecie", ale bardziej Geographic. Aż chce się wsposzczegółowo w życiu osobi- mnieć o walkach z ulewnymi
stym każdego z nas. Ewangeli- deszczami. Największym piękzacja i misje zadają pytanie - nem, skarbem i zapierającą
Kim jest Bóg? Kim jest On dla dech w piersiach przygodą Komnie? Jakie znaczenie ma ścioła brazylijskiego są jednak
śmierć Chrystusa dla mnie? ludzie. Ci zwyczajni rolnicy,
Czy to mnie w ogóle obchodzi? nauczyciele, murarze, starsi i
Kto ma zadać te pytania, jeśli młodsi, dla których Kościół i
nie ludzie Kościoła? Pytania te duszpasterstwo są prawdziwą
wymagają jasnych odpowie- pasją i sensem życia. Zawstydzi, które nie zawsze powinny dzają niejednego misjonarza

∎ Wstydliwa
cisza

Z

swoim oddaniem i poczuciem
wspólnoty. Uczą prostej i ufnej
wiary. Wszystkie swoje plany
kończą słowami - Se Deus quiser - Jak Bóg zechce. Traktują
Kościół jako nić, która przeplata myśli, zamierzenia i najdrobniejsze czynności i zarazem jako sposób na życie.
Mam tu na myśli przede
wszystkim tych najbliższych
parafii. Oni zajmują się katechezą, odwiedzają chorych z
Komunią św., odprawiają nowenny, Liturgie Słowa, animują życie liturgiczne i duszpasterskie, śpiewają, grają,
klaszczą i ciągle robią wystawienie Najświętszego Sakramentu. Dbają o kaplice na wioskach, które nieraz stają się
ośrodkiem zdrowia, kiedy
przyjeżdża lekarz, Chodzą od
domu do domu i czytają Pismo
św. Uczą cierpliwości i zawstydzają zarazem, bo ciągle czegoś chcą - a to kazanie za krótkie, a to jakieś rekolekcje
trzeba zorganizować, a to zrobić licytację ciast i na leczenie
sąsiada. I tak bez końca. To
najlepsza przygoda, o jakiej
mógłbym zamarzyć. […]
Ks. Tadeusz Semmerling ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Instrukcja
obsługi

I czytanie: Ez 33, 7-9
II czytanie: Rz 13, 8-10
Ewangelia: Mt 18, 15-20
Słowa Ewangelii
ezus powiedział do swoich
uczniów:
«Gdy brat twój zgrzeszy
przeciw tobie, idź i upomnij go
w cztery oczy. Jeśli cię usłucha,
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pozyskasz swego brata. Jeśli
zaś nie usłucha, weź z sobą
jeszcze jednego albo dwóch,
żeby na słowie dwóch albo
trzech świadków oparła się
cała sprawa. Jeśli i tych nie
usłucha, donieś Kościołowi. A
jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążecie na
ziemi, będzie rozwiązane w
niebie.
Dalej, zaprawdę, powiadam
wam: Jeśli dwóch z was na
ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od
mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej

zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».
Rozważanie
an Jezus podaje dziś w
Ewangelii bardzo szczegółową instrukcję tego, jak postępować z osobami, które
grzeszą, które postępują w
sposób niewłaściwy. Jest to
bardzo czytelna instrukcja,
którą czasem pomijamy w poszukiwaniu plotki i osobistej
satysfakcji: jestem lepszy od
ciebie i wszystkim o tym powiem. Szczególnie interesujące jest jednak sformułowanie: a jeśli nawet Kościoła nie
usłucha ten grzesznik, to niech
ci będzie jak poganin, chciałoby się pomyśleć: niech ci będzie obmierzły, ale to nie
prawda, bo Jezus pogan i
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grzeszników traktował z największą troską. Nie z pogardą,
nie z odrazą, nie na dystans,
tylko z jeszcze większą przyjaźnią i życzliwością. A więc jeśli twój wróg upomniany
przez ciebie się nie nawróci i
upomniany wraz ze świadkami też tego nie zrobi, i gdy
doniesiesz Kościołowi też się
nie nawróci, to wtedy masz
być wobec niego wyjątkowo
serdeczny, wyjątkowo życzliwy, zainteresowanym jego
sytuacją, bo jest to sytuacja
dramatyczna. Musimy pamiętać, że ani Kościół, ani Pan Bóg
nas nie odrzucają. Kościół i
Pan Bóg są teraz tymi, którzy
traktują nas jak poganina i
grzesznika, czyli z największą
troską, z największą miłością.
o. Michał Legan OSPPE
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
I-sza: Przemysław Piotr Zinkel i Iwona Kassner z par. Starzyno.
Bóg zapłać wszystkim którzy włączyli się i
I-sza: Piotr Plottke z par. Rokity i Elżbieta
uczestniczyli we wczorajszym festynie roMaria Mudlaff z par. Starzyno.
dzinno-charytatywnym dla Mateusza, w
II-ga: Krzysztof Marcin Bullmann z par. Staprzyjęciu wspólnoty Wiara i Światło z Gdyni
rzyno i Joanna Maria Klahs z par. Krokowa.
Chyloni, a także tym, którzy uczestniczyli w
II-ga: Janusz Józef Stencel z par. Strzelno i
pielgrzymce do sanktuarium MB w SwarzeKarolina Eryka Kunc z par. z par. Starzyno.
wie
II-ga: Sławomir Oskar Otrombke z par. św.
Dzisiaj Słowo Boże głosi ks. proboszcz SłaFaustyny Kowalskiej z Pucka i Michalina Juwomir Skoblik z parafii w Chłapowie.
lia Śliwińska z par. Starzyno
W najbliższą środę czuwanie fatimskie,
III-cia: Piotr Michał Zielke z par. Starzyno i
ofiarowane w intencji mieszkańców StaŻaneta Krystyna Dziewulska z par. Tyłowo.
rzyna. O godz. 17.30 różaniec fatimski, o 7. Zajęcia taneczne „Zumba” - instruktorka
18.00 msza święta, a następnie procesja z fiDagmara Golla zaprasza w każdy wtorek i
gurą MB. Prosimy o przyniesienie ze sobą
środę o godz. 18.00 do OSP Starzyno.
świec.
8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Dzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie,
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za paStarzynie i w Werblini.
mięć o krzyżach przydrożnych i kapliczDo nabycia jest nowy numer "Gościa Niekach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
dzielnego", a u ministrantów „Głos Michała
państwu Mislisz i Zapłata, a w tym tygodniu
Archanioła”.
o sprzątanie kościoła przed uroczystością
Zapowiedzi przedślubne:
ślubną prosimy państwa Fleming i Kulka,

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.
3.

4.
5.
6.
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Tuszer i Kunc oraz Szlom i Albertin.
9. Za dwa tygodnie uroczystość odpustowa ku czci naszego
Patrona – Św. Michała Archanioła – której przewodniczył
będzie ks. Bogdan Pulczyński, pracujący obecnie w parafii
w Kosakowie.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 11 września 2017 r.
08:00 + Bronisława, Józef i Zygmunt Wegner
18:00 + Anna i Józef Stromscy, Walerian i Maria Damps
Wtorek, 12 września 2017 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Joachim (r. śm.), Franciszek, Gertruda i ojciec Franciszek Płomień, Manfred Krampichowski
Środa, 13 września 2017 r.
- Wspomnienie św. Jana Chryzostoma
07:00 + Ojciec Brunon i brat Andrzej
17:00 Nowenna Werblinia: + Adam Mielewczyk (dn. ur.);
+ Czesław Kownatke (r. śm.); + Jan Skwiercz (m-c po
śmierci).
18:00 Nowenna Starzyno: Do MB z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla członkiń ŻR z Kłanina; Do Matki
Boskiej z podziękowaniem z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla taty Romana w 70. urodziny; O
Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Kaszubów;
+ Gabriela i Erwin Zaczek; + Ojciec Zygmunt Miotk
(30 r. śm.); + Anna i Józef Niezgoda, Irena Maciejewska; + Ojcowie Paweł i Gerard, siostra Danuta; + Andrzej i Zygmunt Minga, Jan Kunc; + Andrzej Pienczyn.
Czwartek, 14 września 2017 r. - Święto
Podwyższenia Krzyża Świętego
07:00 Dziękczynna o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
18:00 + Konrad (dn. ur.), Jadwiga i Antoni Dettlaff, Irena, Maria i Stefania Kreft
Piątek, 15 września 2017 r.
- Wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Bolesnej
07:00 + Michał Koss, z rodziny Koss i Ciskowskich
18:00 + Mąż Łucjan Jaffke, rodzice z obojga
stron
Sobota, 16 września 2017 r. - Wspomnienie
świętych męczenników Korneliusza,
papieża, i Cypriana, biskupa
07:00 W intencji parafian
14:45 Msza ślubna: Dariusz Kulka i Emilia Fleming

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

Myśl tygodnia
„Zaniedbasz to stracisz”
Konficjusz ∎

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.

16:00 Msza ślubna: Piotr Kunc i Julia Tuszer
17:00 Msza ślubna: Sławomir Szlom i Monika
Albertin
18:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w 28. rocznicę ślubu
p. Anna i Marek Roeske
Niedziela, 10 września 2017 r.
- XXIV Niedziela Zwykła
07:00 + Teściowie Jan i Magdalena Kromlicka
08:30 Dziękczynna o potrzebne łaski dla rodziny p. Zielke
10:00 + Dziadkowie Julianna i Teodor Haase,
ciocia Małgorzata
12:00 + Maria i Józef Gaffke, Jadwiga i Jan
Skwiercz, z rodziny Gaffke
18:00 + Rodzice Tekla i Augustyn Drzeżdżon,
brat Franciszek, z rodziny Kreft i Drzeżdżon

