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Z życia parafii

∎ Pomagać jest
zawsze warto
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września w Starzynie odbył się festyn rodzinnocharytatywny na rzecz niepełnosprawnego Mateusza
mieszkańca naszej parafii.
Warto przypomnieć, iż było
to kolejne tego typu wydarzenie współorganizowane przez
starzyńską parafię. Poprzednie
dwa festyny miały za cel niesienie pomocy Alicji (2015 r.) oraz
Szymonowi (2016 r.).
W efekcie długotrwałych
przygotowań udało się po raz
kolejny zorganizować fantastycznie czas dla mieszkańców
Starzyna, jak i zaprzyjaźnionych gości, by jednocześnie zebrać środki potrzebne na niezbędny sprzęt i rehabilitację dla
Mateusza. Imprezę poprowadził sołtys Pan Henryk Kunc. W
festynie wzięło udział wiele
grup. Uczestnicy festynu nie
mogli narzekać na nudę, bowiem
zaplanowano
wiele
atrakcji zarówno dla tych młodszych, jak i starszych.
Każdy mógł spróbować domowych wypieków oraz innych
pyszności, jakie serwowały niezawodne panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Dodatkowo
można było skosztować żurku,
grochówki czy bigosu z kuchni
polowej. Chętni, których również nie brakowało - mogli na-

być cukierki, jako cegiełki na leczenie Mateusza.
Dzieci z kolei mogły spróbować swych sił w lepieniu figurek z gliny, wykonywaniu ozdobnych wazoników metodą
Decoupage. Długie kolejki ustawiały się do dmuchanych zjeżdżalni, gdzie radości dzieci nie
było końca. Dodatkowo można
było
próbować
puszczać
ogromne bańki mydlane. Chętni
- i tu nie zabrakło również odważnych dorosłych - mogli pomalować sobie twarze.
Wśród sportowych atrakcji
prym wiodła Pani Dagmara
Golla. Prowadzony przez nią
dwukrotnie pokaz Zumby zgromadził wiele pań, choć znalazło
się również kilku odważnych
panów.
Dużym zainteresowaniem
cieszyły się przejażdżki motocyklowe. Chętni mogli również
wsiąść za kierownicę wozu
strażackiego OSP Starzyno.
Nieodzownym i bardzo emocjonującym elementem festynu
była licytacja. Wśród rzeczy
przeznaczonych na aukcje znalazły się m.in.: ogromny grill,
obrazy, książki i albumy, czajniki, parowar, piłka nożna, vouchery do zakładów fryzjerskich
i restauracji, pościel, koszulki z
autografami, tort i sękacz.
Dwóch mężczyzn prawdziwy
bój stoczyło o ogromną maskotkę Myszki Miki, która ostatecznie nowy dom znalazła u

Pana Krzysia. Amatorzy zażywania tabaki mogli z kolei wylicytować przepiękne tabakiery
wykonane przez jednego z
mieszkańców Starzyna. Emocji
przy licytacjach było co nie
miara, zaś atmosfera gorąca, co
mogą potwierdzić wszyscy
uczestnicy.
Gwiazdą artystyczną wieczoru był znany lokalny kabaret
"Pùrtcë". Jak zwykle nie zawiedli i dzięki zaprezentowanym
skeczom można było śmiać się
do łez.
Zapraszamy do odwiedzenia
galerii na stronie parafialnej,
gdzie zostały umieszczone zdjęcia z festynu.
Na zakończenie jeszcze raz
dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i bezinteresowną
pomoc dla Mateusza.
GL ∎

∎ "Oto ja, poślij
mnie"

W

dzisiejszym numerze,
Ks. Sebastian zechciał
napisać kilka słów o sobie.
Przyszedłem na świat podczas „zimy stulecia”, na początku roku 1979, jako najmłodsze dziecko w rodzinie
państwa Reszke.
Swoją edukację rozpocząłem w szkole podstawowej w
Darżlubiu, w której mieszkałem
wraz z rodzicami i starszym rodzeństwem. Po przeprowadzce
do Redy uczęszczałem do

2 Głos Michała Archanioła
szkoły podstawowej nr 4.
Wraz z przyswajaniem wiedzy w szkole podstawowej,
uczęszczałem na zajęcia do
szkoły muzycznej I stopnia w
Wejherowie. Spodobało mi się
to miasto, dlatego przez kolejne
cztery lata rozwijałem się w Liceum
Ogólnokształcącym
mieszczącym się w tym mieście.
Po maturze chciałem studiować budownictwo na Politechnice Gdańskiej, ale Bóg miał
inne plany i ostatecznie otrzymałem indeks Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie. Widocznie zamiast domów
z cegieł miałem umacniać Kościół zbudowany z ludzkich
serc.
W czerwcu
2003
roku
otrzymałem święcenia kapłańskie z rąk J.E. Ks. Arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego oraz
dekret skierowujący mnie do
pracy w „pięknej parafii kaszubskiej” – jak to powiedział
Ksiądz Arcybiskup. Tak trafiłem na pięć lat do Luzina.
Przez kolejne sześć lat związałem się z Gdańskiem, pracując na młodym osiedlu w Oruni
Górnej, a następnie w centrum
Gdańska w parafii ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła. Ostatnie
trzy lata posługiwałem w Gdyni
Pogórzu. Dzisiaj znowu jestem
w „pięknej parafii kaszubskiej”
- cytując Ś.P. Księdza Arcybiskupa Tadeusza. Nic się nie
dzieje bez woli Bożej. W
czerwcu ubiegłego roku głosiłem rekolekcje przed peregrynacją figury Św. Michała Archanioła w parafii w Miłomłynie, a
dzisiaj jestem w parafii p.w. Św.
Michała Archanioła w Starzynie.
Moje zainteresowania to filozofia, muzyka i sport. W wol-

nych chwilach lubię oglądać i
grać w snookera oraz w piłkę,
grać na instrumentach, a zimą
jeździć na nartach. Ulubione
filmy to: "Braveheart" i
"Ostatni Mohikanin”. Ulubione
książki to "Robinson Cruzoe"
i twórczość Tolkiena.
Moje motto życiowe: "Oto ja,
poślij mnie" z Księgi Proroka
Izajasza, które umieściłem na
obrazku prymicyjnym, aby
przypominało mi o codziennej dyspozycyjności względem
Bożych planów.
Ks. Sebastian Reszke ∎

∎ Wstydliwa
cisza, cz. 2

D

zisiaj druga część artykułu ks. Tadeusza o jego
pracy misyjnej w Brazylii.
[…] Proszę, nie myślcie, że
tam w Brazylii jest dobrze, a u
nas nie. Trudno porównać. To
inne rzeczywistości i inne warunki społeczne, kulturowe czy
geograficzne. Tam też są wyzwania, pojawiają się wzloty i
upadki, czasami spektakularne
upadki.
W tamtejszych warunkach
żyję i realizuję swoje powołanie. Tam Bóg mnie doprowadził i ciągle odnajduję sens mojego bycia i duszpasterzowania.
Staram się kierować i formować tą oddaną parafii grupę ludzi, których tak poważnie nazywamy "agentami pastoralnymi". Oni żyją daleko od klimatu samby i pięknych plaż, ale
zarażają radością wiary, która
bez wątpienia ma swoje źródło
w Bogu. On Pan nie żyje na marginesie i prywatnej sferze życia,
ale jest sensem i przewodnikiem życia.
Jeden z parafialnych agentów

pastoralnych, Lucas, ma nie
zwykły dar odwiedzania chorych z Komunią św. Jest szafarzem. Nie może funkcjonować
bez odwiedzin chorych. Zostawia nawet w połowie swoją
pracę na roli, kiedy przypomni
sobie, że o kimś zapomniał, kogoś nie odwiedził. Szuka chorych i starszych, albo lepiej powiedzieć, to oni szukają Lucasa.
Podczas jednej z wizyt pada
człowiek
na
zie
mię i pada wspomniany już
blady strach na nasze miasteczko. Jedna z osób, którą odwiedza, kobieta dona Francisca,
katoliczka od dziecka, miała
męża innego wyznania. Nigdy
nie mogła przyjąć Eucharystii w
spokoju, bo mąż nie pozwalał.
Lucas przyszedł do niej, jak co
miesiąc. Rozłożył korporał na
stole kuchennym między garnkami i zaczął się modlić. Przeczytał kawałek z Ewangelii św.
Jana - "Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił", odmówił z Franciscą akt pokuty i
Ojcze nasz.
W pokoju obok kuchni mąż
chorej przyjmował ewangelistę, przedstawiciela swojej
wspólnoty. Dyskutowali, czytali
Pismo św. Nie wytrzymał jednak obecności szafarza i Eucharystii i zaczął wołać - "A co wy
robicie? Przecież to jakieś bałwochwalstwo! Nie ma żadnej
Eucharystii. Pana Jezusa nie ma
w jakimś chlebie!"
Lucas i Francisca modlą się
dalej. Docierają do momentu
przyjęcia Komunii św. Krytyka
męża chorej staje się już jawną
obelgą. Lucas cierpliwi podnosi
Eucharystię i mówi słowa "Oto
Baranek Boży". Nagle szok i
konsternacja. Wszystkim zabiera mowę. Wydaje się, że ci-
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się działo, bardzo się zasmucili.
Poszli i opowiedzieli swemu
panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy
go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten
dług, ponieważ mnie prosiłeś.
Czyż więc i ty nie powinieneś
był ulitować się nad swoim
współsługą, jak ja ulitowałem
się nad tobą?” I uniósłszy się
gniewem, pan jego kazał wydać
go katom, dopóki mu nie odda
całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec
mój niebieski, jeżeli każdy z
was nie przebaczy z serca
swemu bratu».
Rozważanie
rzebaczenie drugiemu człowiekowi jest warunkiem
koniecznym, aby samemu uzyskać przebaczenie. Jest ono fundamentem naszego chrześcijańskiego życia.
Bóg wybaczył człowiekowi
jego nieposłuszeństwo. Jezus
przebaczył swoim oprawcom
to, że przybili Go do krzyża.
Nie możesz stwierdzić, że
przebaczenie nie jest możliwe.
Takie myślenie to pokusa, która
może zaprowadzić Cię do bez
nadziei. Jeśli Bóg wybacza nam
grzechy, to jednocześnie uzdalnia nasze serca, abyśmy wybaczali innym, i to nie raz, ale nieskończenie wiele razy.
Głos Michała Archanioła

sza i kamienie wołają - "Bóg
jest!" Mąż naszej Franciszki
pada.
Traci
przytomność.
Ewangelista
strategicznie
ucieka. Franciszka w ciszy
przyjmuje Komunię św.
Bóg jest. Objawił się w tej ciszy. Wszyscy w miasteczku o
tym mówili. Niektórzy poważnie, inni w formie plotki. Wszyscy mówili jednak o Eucharystii
i nawróceniu tego, który bluźnił. A Lucas, kiedy zapytałem go
o to zdarzanie, po pewnym już
czasie
tylko
komentował:
"Przecież to przyjemne, odwiedzać chorych".
Bogu Niech będą dzięki za
Lucasa i innych. Każdy ma swój
charyzmat i zadanie. Kościół
potrzebuje zdolności i zaangażowania wszystkich i każdego z
osobna. Gdzie szukać Boga, jeśli
nie wśród tych, którzy noszą
imię i godność chrześcijan. Pan
Bóg postawił na mojej drodze
tych właśnie ludzi, którzy mnie
zawstydzają swoją prostą
wiarą. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Ks. Tadeusz Semmerling ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Przebaczać
i jeszcze raz
przebaczać

I czytanie: Syr 27, 30 – 28, 7
II czytanie: Rz 14, 7-9

Ewangelia: Mt 18, 21-35
Słowa Ewangelii
iotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam
przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż
siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż
siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który
chciał się rozliczyć ze swymi
sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ
nie miał z czego ich oddać, pan
kazał sprzedać go razem z żoną,
dziećmi i całym jego mieniem,
aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp
i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”.
Pan ulitował się nad owym
sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł,
spotkał jednego ze współsług,
który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić,
mówiąc: „Oddaj, coś winien!”
Jego współsługa padł przed nim
i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i
wtrącił go do więzienia, dopóki
nie odda długu.
Współsłudzy jego, widząc, co
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ks. Mariusz Krawiec SSP
„Ewangelia 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
procesyjną.
2. W poniedziałek po wieczornej mszy świętej
1. W przyszłą niedzielę uroczystości odpustowe
spotkanie dla ministrantów na plebanii, a w
ku czci św. Michała Archanioła. Suma odpuśrodę po mszy świętej o godz. 17.00 spotkastowa z procesją wokół kościoła o godz.
nie dla ministrantów w Werblini. Zapra12.00, której przewodniczył będzie ks. Bogszamy dziewczyny ze szkoły podstawowej,
dan Pulczyński – prosimy o obecność poczchcące śpiewać w scholii na spotkanie w sotów sztandarowych Żywego Różańca i asystę
botę na godz. 10.00 na plebanii.

∎ Ogłoszenia parafialne
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Głos Michała Archanioła

3. Do nabycia jest nowy „Gość Niedzielny”, a u ministrantów
„Głos Michała Archanioła”. W biurze parafialnym można bezpłatnie odbierać indeksy katechetyczne.
4. Dzisiaj w godz. od 11.00 do 17.00 odbywa się rejestracja dawców szpiku dla 7 letniego Wiktora mieszkańca naszego powiatu. Rejestracja odbywać się będzie w Biurze PGE EJ 1 w
Krokowej (obok poczty), w Informacji Turystycznej w Pucku
na Placu Wolności 2 i w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie
na ul. Morskiej 1. Szczegółowe informacje na plakacie w gablocie ogłoszeń.
5. Zapowiedzi przedślubne: II-ga: Przemysław Piotr Zinkel i
Iwona Kassner z par. Starzyno; II-ga: Piotr Plottke z par. Rokity
i Elżbieta Maria Mudlaff z par. Starzyno; III-cia: Krzysztof Marcin Bullmann z par. Starzyno i Joanna Maria Klahs z par. Krokowa; III-cia: Janusz Józef Stencel z par. Strzelno i Karolina
Eryka Kunc z par. z par. Starzyno; III-cia: Sławomir Oskar
Otrombke z par. św. Faustyny Kowalskiej z Pucka i Michalina
Julia Śliwińska z par. 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 państwu Fleming i Kulka, Tuszer i Kunc oraz Szlom i Albertin, a w tym tygodniu o sprzątanie kościoła przed uroczystością ślubną prosimy państwa Liss i Okońskich.

∎ Intencje mszalne
Poniedziałek, 18 września 2017 r.
– Święto św. Stanisława Kostki
07:00 W intencji parafian
18:00 + Zofia, rodzice, dziadkowie, teściowie, rodzice chrzestni z obojga stron, siostra
Renata
Wtorek, 19 września 2017 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Józef Hallmann (dn. ur.)
Środa, 20 września 2017 r.
07:00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i zdrowie
dla rodziny w rocznicę ślubu
17:00 Nowenna Werblinia: Dziękczynna w intencji rodziny w rocznicę ślubu; + Antoni Mielewczyk (dn. ur.); + Teściowie Gertruda i
Michał Cyskowscy, rodzice Aniela i Jan Witstock, Jerzy i Jadwiga; + Łucja (dn. ur.) i
Franciszek (r. śm.) Dzierżyńscy; + Stanisław Zielke (r. śm.)
18:00 Nowenna Starzyno: Dziękczynna z prosbą
o Boże bł. i zdrowie dla rodziny w 45-tą
rocznicę ślubu; + Bożena Dudek (1 r. śm.);
+ Mąż Paweł Fleming; + Brat Antoni Jeka,
siostry Benedykta i Stanisława oraz rodzice; + Maria Pulczyńska (1 r. śm.); + Żona
Teresa Szweda (1 r. śm.); + Paweł Wyszecki

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

Myśl tygodnia
„Lepszą częścią odwagi
jest ostrożność”
W. Szekspir ∎

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.

i z rodziny; + Brat Andrzej Dettlaff, bratowa
Renata.
Czwartek, 21 września 2017 r. – Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
07:00 W pewnej intencji
18:00 + Mieczysław Felkner, Zdzisława Felkner i
Ewa Kwidzińska
Piątek, 22 września 2017 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i zdrowie
w 10. rocznicę ślubu p. Emilii i Piotra
Sobota, 23 września 2017 r.
07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon, synowa Izabela
15:00 Msza ślubna: Wojciech Okoński i Aurelia
Liss
18:00 + Krzysztof Bizewski, dziadk. z obojga stron
Niedziela, 24 września 2017 r.
– ODPUST PARAFIALNY
07:00 + Rodzice Anna i Leon Dettlaff
08:30 + Anna Darga (dn. ur.), dziadkowie z obojga
stron
10:00 + Małgorzata i Władysław Gaffke (r. śm.)
+ Leon i Anna Albeccy
12:00 + Syn Andrzej Karsznia, rodzice Karsznia i
Marzejon
18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy

