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Z życia parafii

∎ Zapraszamy na liturgię godzin w każdą
niedzielę o godzinie 11:45

No i na koniec dnia – Kom„Zawsze trzeba się modlić coną wersję brewiarza. Została ona stworzona po to, by pleta, czyli modlitwa na za
i nie ustawać" (Łk 18, 1)

W

ielu z nas zapewne zastanawia się, co to za
modlitwę w każdą niedzielę
przed mszą świętą o godz.
12:00 odmawia grupa parafian. Odpowiadamy – jest to
modlitwa brewiarzowa.
Liturgia Godzin, nazywana
potocznie brewiarzem, to nic
innego jak codzienna modlitwa Kościoła. Celem tej modlitwy jest uświęcenie czasu w
ciągu całego dnia.
Liturgia Godzin jest źródłem pobożności i ożywieniem modlitwy osobistej, a
także
nieustaną
pieśnią
chwały, śpiewanej lub odmawianej dla Boga w Niebie.
Wprowadzenie do Liturgii
Godzin ukazuje nam Chrystusa
jako mistrza i nauczyciela modlitwy od którego powinniśmy
brać wzór. Kościół katolicki
przygotował specjalną – skró-

mogli w niej uczestniczyć nie
tylko duchowni, ale także
wierni świeccy.
Składa się ona z Jutrzni, Modlitwy w ciągu dnia, Nieszporów, Godziny Czytań i Modlitwy na zakończenie dnia.
Jutrznia to modlitwa poranna, która ma uświęcić początek dnia. Podczas tej modlitwy ofiarujemy Bogu cały
dzień (jutrznię odmawiamy
wspólnie w Starzynie w każdą
niedzielę o godz. 11:45).
Modlitwa w ciągu dnia jest
podzielona na przedpołudniową, południową i popołudniową. Możemy wybrać
jedną z nich. Celem tej modlitwy jest westchnienie do Miłosiernego Boga pośród różnorakich codziennych czynności.
Nieszpory – modlitwa popołudniowa,
odmawiana
o
zmierzchu. W tej modlitwie
dziękujemy Bogu za otrzymany dzień i za wszystko, co
nam przyniósł.
Godzina Czytań to modlitwa
w dowolnym czasie, jest obszerną medytacją Pisma Świętego i tekstów z dziedziny duchowości.

kończenie dnia. W niej przepraszamy i żałujemy za grzechy oraz wiernie i ufnie oddajemy życie nasze i naszych rodzin, Bogu.
Każda z tych modlitw zawiera hymn, psalmodia –
układ psalmów, czytanie z Pisma Świętego, antyfony oraz
modlitwy na zakończenie. Zaleca się, by wszystkie części Liturgii Godzin były śpiewane
(poza czytaniami) oraz odmawiane we wspólnocie. Do tej
wyjątkowej modlitwy przez
fakt święceń zobowiązani są
duchowni, ale Kościół zachęca
także osoby świeckie.
Módlmy się brewiarzem na
ile nam czas i życie pozwala.
Dla nas świeckich to wolna
wola – wybór.
Moim marzeniem jest podzielić się na dwa chóry i zaśpiewać ku chwale Boga uroczystą niedzielną jutrznię. Na
plebanii są dostępne brewiarze, które można odebrać za
darmo – dzięki uprzejmości
księdza proboszcza. Zapraszam do wspólnej modlitwy w
każdą niedzielę o godz. 11:45.
Zenon Bradtke ∎
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∎ Jubileusz Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie

W

piątek, 7 października br., swój jubileusz 70-lecia obchodziła
szkoła w Kłaninie.
Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą o godz. 14:00, po
której zaproszeni goście udali
się na galę jubileuszową z występem m.in. orkiestry dętej
Morskiego Oddziału Straży
Granicznej w Gdańsku i Absolwentów szkoły.
W tym samym dniu odbyło
się również Spotkanie Absolwentów zorganizowane w
kłanińskim Pałacu przez Dyrekcję szkoły i Radę Rodziców.
DP ∎

Z życia Kościoła

∎ „Jan Paweł II –
bądźcie świadkami
miłosierdzia!”

T

o hasło dzisiejszego XVI
Dnia Papieskiego
Hasło jest nieprzypadkowe
– Dzień Papieski stanowi niejako zwieńczenie zarówno
Roku Miłosierdzia, jak i Światowych Dni Młodzieży, którym
również przyświecał temat

miłosierdzia Bożego.
Z okazji Dnia Papieskiego
dzisiaj w naszej archidiecezji
odbędą się różnego rodzaju
spotkania modlitewne i wydarzenia kulturalne, m.in. o godz.

16:00 w Bazylice św. Brygidy
w Gdańsku Uroczysty Koncert
Papieski pt. "Wielkość w
skromności" w wykonaniu
Moniki Kuszyńskiej z zespołem i Marcina Rogozińskiego.
DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę

∎ Wiara uzdrowionego cudzoziemca
Ewangelia: Łk 17, 11-19; I czytanie: 2 Krl 5, 14-17; II czytanie: 2 Tm 2, 8-13
Ewangelia
Stało się, że Jezus
zmierzając do Jerozolimy
przechodził
przez pogranicze Samarii i Galilei.

Gdy wchodzili do
pewnej wsi, wyszło
naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych.
Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali:

«Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami».
Na ich widok rzekł o
nich: «Idźcie, pokażcie
się kapłanom». A gdy
szli, zostali oczysz-

czeni.
Wtedy jeden z nich
widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc
Boga donośnym głosem, upadł na twarz
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do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł:
«Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych?
Gdzie jest dziewięciu?
Żaden się nie znalazł,
który by wrócił i oddał
chwałę Bogu, tylko ten
cudzoziemiec».
Do niego zaś rzekł:
«Wstań, idź, twoja

„

wiara cię uzdrowiła».
Rozważanie
Bywa, że osoba, po
której
spodziewaliśmy się najmniej
wdzięczności, potrafi
ją okazać, a przyjaciele odwracają się
plecami.
Gdy Jezus uzdrowił
dziesięciu trędowatych, tylko jeden przyszedł i podziękował

Mu za to. Był to Samarytanin, cudzoziemiec,
którego naród był
skłócony z Żydami. Jezus uzdrawiał bez
względu na to, czy
ktoś należał do Narodu Wybranego, czy
nie ,czy był grzesznikiem, czy też sprawiedliwym. Najważniejsza
była
wiara:
„Wstań, idź! Twoja
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wiara cię uzdrowiła”.
Wiara w Chrystusa
jednoczy ludzi różnych ras i kultur.
Wszyscy oni, jeśli
tylko wierzą w Syna
Bożego, są równi wobec Boga. Dlatego my
sami nie stwarzajmy
też sztucznych podziałów i barier, bo są
one obce Ewangelii.
ks. Mariusz Krawiec SSP
„Ewangelia 2015” ∎

Myśl tygodnia

Nikt nie jest wykluczony z Bożego przebaczania

Franciszek ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj obchodzimy XVI Dzień Papieski pod
hasłem „Bądźcie Świadkami Miłosierdzia” po mszach świętych można złożyć ofiarę na
rzecz Fundacji Nowego Tysiąclecia im. św.
Jana Pawła II.
2. Trwa październik miesiąc różańcowy nabożeństwa różańcowe w Starzynie o godz.
17.30, w St. Dworze o godz. 17.00, w Werblini o godz. 18.00, a w dni, kiedy jest tam
msza św. pół godz. przed jej rozpoczęciem.
3. W najbliższy czwartek czuwanie fatimskie,
ofiarowane w intencji mieszkańców Sulicic
i Starzyńskiego Dworu. O godz. 17.30 różaniec fatimski, o 18.00 msza święta, a następnie procesja z figurą Matki Boskiej. Prosimy
o przyniesienie ze sobą świec.
4. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów otrzymać można
biuletyn parafialny „Głos Michała Archanioła”, a u pana Leopolda kalendarz liturgiczny na rok 2017 w cenie 5 zł oraz kartki
na wypominki, które będziemy odmawiać w
miesiącu listopadzie.
5. Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Adam i Anna Rathnau z par. Starzyno.
6. W sobotę 29 października organizowana
jest pielgrzymka autokarowa do Lichenia –
koszt 120 zł - zapisy w biurze parafialnym –

jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
7. Dziękujemy 51 rodzinom za ofiary na rzecz
nagłośnienia zewn. dla naszej parafii.
8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Starzyna
zaprasza dnia 15 października 2016r. w
godz. 12.00 do 20.00 do Zespołu Szkół w
Starzynie na „Dzień Zdrowia” w Starzynie.
W programie spotkania z Fizjoterapeutą,
Dietetykiem, Psychoonkologiem. Pokaz i instruktaż z udzielania pierwszej pomocy,
opieka dla dzieci a także można odwiedzić
stoiska ze zdrową żywnością i rękodziełem
artystycznym. Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.
9. NZOZ Terapia-24 Centrum Psychoterapii w
Jastrzębiej Górze Poradnia Leczenia Uzależnień informuje, że realizuje programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz hazardu.
Do naszej oferty należy także terapia członków rodzin osób uzależnionych. Terapia
jest bezpłatna. Poradnia mieści się przy ul.
Nasza 2 w Jastrzębiej Górze – Tupadłach.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00 – 20.00.
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
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młodzieży bierzmowanej, a na sobotę o sprzątanie kościoła prosimy młodzież bierzmowaną. Prosimy, by gałęzie i liście zebrane z cmentarza składać obok pojemnika na
śmieci. W przyszłą niedzielę – trzecią miesiąca ofiary na
rzecz dalszych prac inwestycyjnych i remontowych – serdeczne Bóg zapłać.
11.W nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 listopada prosimy kandydatów do sakramentu bierzmowania o zgłaszanie się z dokumentami do ks. proboszcza.

∎ Intencje mszalne

Z ksiąg parafialnych
Chrzty
W minionym tygodniu chrzest
święty w naszej parafii przyjęli:
 Michalina Kass
 Cezary Thiel
Śluby
W związek małżeński wstąpili:
 Jarosław Krzebietke
i Joanna Tarnowska

Poniedziałek, 10 października 2016 r.
Papieskie intencje
07:00 + Zofia Labun, Helena i Leon Labun, Jan i Joanna Koss
na październik
18:00 + Danuta Chołaka, teściowie Jan i Otylia Różankiewicz
Ogólna: Aby dziennikarze w
+ Z rodziny Muza i Dettlaff
swojej pracy zawodowej kieroWtorek, 11 października 2016 r.
wali się zawsze szacunkiem dla
07:00 - O zdrowie i Boże bł. dla rodziny w 2 rocznicę ślubu
prawdy i silnym poczuciem
18:00 - Do MB Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane
etyki.
łaski z prośbą o dalsze
Ewangelizacyjna: Aby Świa+ Regina Śliwińska (4 r. śm.)
towy Dzień Misyjny odnowił we
Środa, 12 października 2016 r.
wszystkich wspólnotach chrze07:00 + Rodzice Aniela i Paweł Muttke, brat Zbigniew (dn. ur.)
ścijańskich radość i odpowie16:30 + Gabriela i Erwin Zaczek
dzialność związane z głosze18:00 + Anna Felkner | + Łucja Bullmann (r. śm.)
niem Ewangelii.
Czwartek, 13 październik 2016 r.
07:00 + Agnieszka, Jan i Andrzej Drzeżdżon
Redakcja:
Damian Pulczyński, Piotr Plasun
18:00 + Józefa, Tadeusz, brat Jerzy, z rodziny Balińskich i
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz
Czerwińskich | + Jan (7 r. śm.) i Elżbieta Kohs
artykuły do publikacji prosimy kierować na
Piątek, 14 października 2016 r. – św. Kaliksta
adres mailowy redakcji:
07:00 + Józef Kromlicki
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
16:30 + Agnieszka Kownatke (r. śm.)
18:00 + Brygida (6 r. śm.) i Jan Fleming
+ Dziadkowie Kamińscy, Hohszulc, Korthas i Semmerling
Sobota, 15 października 2016 r.
07:00 + Rafał Sluzewski – od babci
15:00 + Msza ślubna: Arkadiusz Albecki i Sabina Zielke
18:00 + Mirosława Robakowska (dn. ur.), Zofia i Brunon Rohde
- Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże bł. w 10-tą rocznicę ślubu p. Izabela i Marcin
Tarnowscy
Niedziela, 16 październik 2016 r. – XXIX Niedziela Zwykła
07:00 + Roman Wegner, Magdalena i Klemens Kunc
+ Rodzice Mieczysław i Maria Rompa, brat Andrzej
08:30 + Rolf Bender | + Ciocia Magdalena i wujek Jan Kromliccy, z rodziny Kromlickich
10:00 + Mieczysław Nowak
11:00 + Wujek Gerard (dn. ur.) | + Leon i Wanda Dettlaff (r. śm.)
12:00 + Rodzice Regina i Jan Chachaj, babcie i dziadków z obojga stron
18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy

