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Z życia Kościoła

∎ „Idźmy
naprzód z nadzieją”

P

od takim hasłem obchodzimy dzisiaj XVII Dzień
Papieski.
Niech nasza droga będzie
wspólna. Niech nasza modlitwa
będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza
nadzieja będzie większa od
wszystkiego, co się tej nadziei
może sprzeciwiać.
św. Jan Paweł II,
Częstochowa, 18 czerwca 1983 r. ∎

∎ Kilka słów o
historii Różańca
Świętego

T

rwa miesiąc październik,
który poświęcony jest
Różańcowi Świętemu. Modlitwa ta jest znana i kultywowana w Kościele katolickim
od czasów średniowiecza,
choć jej korzenie są starsze.
Odmawianie Różańca – zarówno dawniej jak i dziś - nie
wymaga
skomplikowanych
umiejętności, wystarcza sama
znajomość Modlitwy Pańskiej i
Pozdrowienia Anielskiego (Ave
Maria). Z uwagi na prostotę tej
modlitwy posługiwali się nią
niepiśmienni rycerze i zakonnicy.
Za ojca Różańca uważa się
św. Dominika (1172-1221),

któremu miała objawić się Maryja i przekazać modlitwę różańcową, której forma jednak
była nieco inna niż obecnie.
Pierwsze bractwa różańcowe
założono w średniowiecznej
Francji ok. 1470 r. Bł. dominikaninowi Alanusowi de la Roche
Matka Boża w wizji nakazała
propagować Różaniec i zakładać bractwa. On też zalecał
przeplatanie co dziesięć paciorków Pozdrowienia Anielskiego
Modlitwą Pańską (Ojcze nasz).
W XV w. niemieccy dominikanie
podzielili Różaniec na tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Obecną formę modlitwy
„Zdrowaś Maryjo” zatwierdził
papież Pius V w 1566 r. Kolejnych zmian w kształcie modlitwy dokonał papież Jan Paweł II
listem apostolskim „Rosarium
Virginis Mariae” z 16.10.2002
r., wprowadzając nową część
różańca, czyli Tajemnice Światła.
W roku 1572 Papież Pius V
ustanowił wspomnienie Matki
Bożej Różańcowej jako wotum
wdzięczności za zwycięstwo w
bitwie pod Lepanto (obecnie teryt. Grecji), która rozegrała się
07.10.1571 r. pomiędzy flotą
chrześcijańską a flotą turecką.
Jak powiedział Pius V „Różaniec, albo psałterz Błogosławionej dziewicy Maryi, jest bardzo
pobożnym sposobem modlitwy
do Boga. Jest to sposób łatwy i
możliwy do praktykowania

przez każdego. Polega na wysławianiu Błogosławionej dziewicy przez powtarzanie Pozdrowienia Anielskiego (Zdrowaś Maryjo) sto pięćdziesiąt
razy — tyle, ile jest psalmów w
psałterzu Dawida, przeplatając
każdą dziesiątkę Modlitwą Pańską („Ojcze nasz”) i rozważając
przy tym odpowiednie tajemnice z życia Pana Jezusa Chrystusa”.
W dalszych latach do upowszechnienia modlitwy różańcowej przyczyniły się objawienia fatimskie. Kiedy Matka Boża
ukazywała się dzieciom: Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi
wielokrotnie prosiła o odmawianie różańca.
Jan Paweł II, nazywany „Papieżem różańca” – już w dwa tygodnie po wyborze na stolicę
piotrową – tak mówił o Różańcu: „Jest to modlitwa, którą
bardzo ukochałem. Przedziwna
modlitwa! Przedziwna w swej
prostocie i głębi zarazem. Powtarzamy w niej wielokrotnie
te słowa, które Maryja usłyszała z Archanioła i z ust swej
krewnej, Elżbiety. Do tych słów
dołącza cały Kościół. (…) Oto
bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave
Maria) przesuwają się przed
oczyma naszej duszy główne
momenty życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakby-

2 Głos Michała Archanioła
śmy obcowali z panem Jezusem
poprzez — można by powiedzieć — serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może
wprowadzić wszystkie sprawy,
które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich,
zwłaszcza tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten
sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim” .
Zachęcamy wszystkich do
udziału w nabożeństwach różańcowych w kościele, jak również do rozważania tajemnic w
zaciszu swych domów.
GL ∎

Z życia Archidiecezji

∎ Jubileusz 60lecia Gdańskiego
Seminarium Duchownego

W

tym roku 60-lecia istnienia obchodzi Gdańskie Seminarium Duchowne.
12 października odbędzie się
uroczysta inauguracja roku
akademickiego 2017/2018.
Miejscem narodzin Gdańskiego Seminarium Duchownego jest dawny kompleks zabudowań klasztornych, należących niegdyś do cystersów.
Przybyli oni do Oliwy w 1186 r.
i przebywali w tym miejscu prawie 650 lat. Decyzję o założeniu
Seminarium podjął w 1957 r.
pierwszy po II wojnie światowej biskup gdański – Edmund
Nowicki. Od początku swej posługi troszczył się on o rozwój
powołań i zapewnienie jednolitej formacji kandydatom, któ-

rzy dotychczas przygotowywali
się do kapłaństwa w seminariach rozsianych niemal po całej Europie. Seminarium otrzymało patronat Chrystusa Króla i
zostało powierzone Księżom
Misjonarzom. W bardzo skromnych warunkach materialnych
rozpoczęła się formacja pierwszych 25 kandydatów pochodzących nie tylko z diecezji
gdańskiej.
Uroczystego poświęcenia Seminarium dokonał w 1958 r.
ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Od samego początku
rosła liczba kleryków i wykładowców, poszerzało się zaplecze naukowe i mieszkaniowe.
Życzliwość wiernych wobec nowej kościelnej uczelni była
ogromna, w przeciwieństwie
do polityki ówczesnego Ministerstwa Oświaty i Urzędu ds.
Wyznań. Obie instytucje chciały
objąć pełnym nadzorem Seminarium. Dzięki zdecydowanej
postawie biskupa Edmunda Nowickiego Seminarium zachowało swoją autonomię, mimo iż
próby jej ograniczania trwały
jeszcze do lat osiemdziesiątych.
W latach 1962-1970 wyświęcono 66 ksieży, co świadczyło o
dobrej kondycji oliwskiej Alma
Mater. Ważnym wydarzeniem
było nawiązanie współpracy z
Papieskim Wydziałem Teologicznym w Poznaniu w 1973 r.
Dzięki niej absolwenci Seminarium mogli uzyskiwać tytuły
naukowe i podnosić swoje intelektualne kwalifikacje.
Na początku lat siedemdziesiątych pojawiła się pilna potrzeba rozbudowy Seminarium.
W 1978 r. nowy gmach, w którym znalazła swoje miejsce
aula, mieszkania dla moderatorów, kuchnia i refektarz kle-

rycki, poświęcił ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Już w nowych warunkach Seminarium
obchodziło swój srebrny jubileusz istnienia w 1982 r. Następował dalszy, dynamiczny rozwój
Uczelni. Powstał kolejny gmach,
który został oddany do użytku
w 1987 r. Objął on kaplicę,
część mieszkalną, sale wykładowe i bibliotekę. Tym samym
zamknęła się architektoniczna
przestrzeń. Wkomponowały się
w nią stare zabudowania klasztorne, „Falowiec” i „Wersal”. Do
dzisiaj wraz z ogrodem przestrzeń ta stanowi o wyjątkowości i niepowtarzalności klimatu
oliwskiej uczelni.
Jednym z przełomowych wydarzeń dla Kościoła gdańskiego, w tym dla Seminarium,
było wprowadzenie nowego
podziału diecezji w Polsce na
mocy bulli „Totus tuus Poloniae
populus” ogłoszonej w 1992 r.
Uczelnia zmieniła swoją nazwę
z Biskupiego Seminarium Duchownego na Gdańskie Seminarium Duchowne. W swoich progach powitała ona kandydatów
do kapłaństwa z terenów dawnej diecezji gdańskiej i chełmińskiej, które zostały włączone w
obręb archidiecezji gdańskiej.
Pewna epoka w historii oliwskiej Alma Mater zamknęła się
w 1998. Po ponad 40 latach zarząd
Seminarium
przejęli
księża diecezjalni. Coraz mocniej zacieśniały się relacje z
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, co doprowadziło do afiliacji Seminarium i związania go z
tamtejszym Wydziałem Teologicznym.
Historia Gdańskiego Seminarium mierzy się również inicjatywami poszczególnych bisku-
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przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem
do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i
nierządnice. Wy patrzyliście na
to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».
Rozważanie
óg dał nam życie i On sam je
zabierze. Bóg przygotował
nam piękne życie, przygotował
winnice, w której można być
szczęśliwym, jeśli się kocha gospodarza. Warto o tym pamiętać. Moje życie nie należy do
mnie. Nie dałem ani grosza za
ostatnie dziesięć lat czy za
ostatni dzień. Nie dałem ani
grosza Panu Bogu za ostatnie
uderzenie serca, a także za tysiąc następnych oddechów.
Moje życie to dar, który Pan Bóg
ofiarował mi, żebym z niego
pięknie korzystał. / o. Michał
Legan OSPPE Ewangelia 2017
Głos Michała Archanioła

pów gdańskich. W roku 2008
rządy w archidiecezji gdańskiej
objął ksiądz arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź, który od samego
początku objął Seminarium
szczególną troską. Z jego inicjatywy powstała m.in. nowa kaplica pod wezwaniem Błogosławionych Męczenników Gdańskich, wielofunkcyjne boisko,
na którym klerycy mogą wcielać w życie zasadę „anima sana
in corpore sano” – „zdrowa dusza w zdrowym ciele”.
Seminarium to wspólnota w
drodze obejmująca moderatorów, ojców duchownych i kleryków, którzy przygotowują się
do kapłaństwa, dzieląc swój
czas między modlitwę, naukę i
inicjatywy duszpasterskie, wyrażające się w istnieniu licznych
grup pastoralnych.
Każdy rok istnienia Seminarium jest okazją do dziękczynienia za absolwentów i za tych,
których przysyła Pan Jezus, aby
się stali świadkami Jego Ewan-

gelii i sługami w Jego Kościele.
www.gsd.gda.pl ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ (Nie) moje
życie

I czytanie: Iz 5, 1-7
II czytanie: Flp 4, 6-9
Ewangelia: Mt 21, 33-43
Słowa Ewangelii
ezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co
myślicie? Pewien człowiek miał
dwóch synów. Zwrócił się do
pierwszego i rzekł: „Dziecko,
idź i pracuj dzisiaj w winnicy”.
Ten odpowiedział: „Idę, panie!”,
lecz nie poszedł. Zwrócił się do
drugiego i to samo powiedział.
Ten odparł: „Nie chcę”. Później
jednak opamiętał się i poszedł.
Który z tych dwóch spełnił wolę
ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich:
«Zaprawdę, powiadam wam:
Celnicy i nierządnice wchodzą

J

B

o. Michał Legan OSPPE
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj XVII Dzień Papieski, poświęcony Św.
Janowi Pawłowi II pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją" - po mszach świętych
można złożyć ofiarę na rzecz Fundacji Nowego Tysiąclecia.
2. Rozpoczął się miesiąc różańcowy nabożeństwa różańcowe w Starzynie o godz. 17.30, w
Starzyńskim Dworze o godz. 17.00, w Werblini o godz. 18.00, a w dni, kiedy jest tam
msza święta pół godziny przed jej rozpoczęciem.
3. W najbliższy piątek 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. W piątek rano ks. Jan, a w sobotę ks. Sebastian

odwiedzą chorych z sakramentami świętymi.
5. Do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego", a u ministrantów "Głos Michała
Archanioła".
6. Zapowiedzi przedślubne:
7. III-cia: Eugeniusz Feliks Chamerek z par. Starzyno i Irena Hanna Hadas z par. Mechowo.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w Radoszewie poświęcenie, ufundowanej przez
mieszkańców, kapliczki przy krzyżu ku czci
Św. Jadwigi Śląskiej.
9. Zapraszamy w sobotę na godz. 10.00 na plebanię dzieci ze szkoły podstawowej pragnące
śpiewać w scholii parafialnej.
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
Ceszke i Rosin, Plottke i Mudlaff, Szomburg
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i Czerwionke, Zielke i Dziewulskim, a w tym tygodniu o
sprzątanie kościoła przed uroczystością ślubną prosimy
państwa Stencel i Kunc. Bóg zapłać 31 rodzinom za ofiary na
rzecz dalszych prac renowacyjnych i konserwatorskich.
11. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o godz. 12.00 spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych – prosimy o przyniesienie ze sobą książeczek.
12.Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Franciszka
Klebba, lat 59 z ul. Nowej ze Starzyna.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 9 października 2017 r.
– Wspomn. bł. Wincentego Kadłubka
07:00 + Rodzice Gertruda i Brunon Mroch, siostra Halina
18:00 + Jadwiga i Franciszek Lieder, Anna, Paweł i Ginter Zinkel
Wtorek, 10 październik 2017 r.
07:00 + Klara i Jan Kobierzyńscy, brat Marek i Jan
18:00 + Dziadkowie Magdalena i Jan Kromliccy
Środa, 11 października 2017 r.
07:00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla rodziny
w 3. rocznicę ślubu p. Agnieszki i Anatola
17:00 Nowenna Werblinia: Do Matki Boskiej z prośbą o szczęśliwą operację; + Urszula, Jerzy i Marcin Kromliccy;
+ Dziadkowie Anna i Michał Goyke, Franciszek i Józef;
+ Agnieszka Kownatke
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Boskiej z prośbą o zdrowie
dla Zygfryda w 75. urodziny; O zdrowie i potrzebne łaski
dla rodziny; + Jan, Anna i Brunon Ewalt; + Władysława
i Stanisław Zielke; + Mirosława Robakowska (dn. ur.),
Brunon i Zofia Rohde; + Jan Drzeżdżon; + Siostry zI Róży
Żywego Różańca ze Starzyna; + Roman Samel; + Teresa
i Alfons Milewczyk
Czwartek, 12 października 2017 r.
07:00 + Łucja Bullmann (r. śm.)
18:00 + Jan (r. śm.) i Elżbieta Kohs
Piątek, 13 października 2017 r. – Wspomn.
bł. Honorata Koźmińskiego
07:00 + Rodzice Aniela i Paweł Muttke, brat
Zbigniew
17:00 Starzyno: Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla męża
Andrzeja w 60. urodziny
18:00 + Agnieszka, Jan i Andrzej Drzeżdżon
Sobota, 14 października 2017 r.
07:00 + Leopold (dn. ur.) i Andrzej Dettlaff
15:00 Msza ślubna: Janusz Stencel i Karolina
Kunc

Papieska intencja
na październik
Intencja ogólna: Aby w świecie
pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona
praw, a bezrobotnym została
dana możliwość przyczyniania
się do tworzenia wspólnego dobra.

Myśl tygodnia
„Kto się chwali, szybko znajduje
tego, kto go wyśmieje”
P. Siro ∎

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 Starzyno: Jubileusz – 25. rocznica ślubu
p. Doroty i Ryszarda Byczk
17:00 Starzyno: + Zmarli nauczyciele pracujący
w szkole w Starzynie
18:00 + Matka Wanda Prądzyńska, babcia
Joanna Sowińska
Niedziela, 15 października 2017 r.
– XXVIII Niedziela Zwykła
07:00 + Mieczysław i Maria Rompa, brat Andrzej
08:30 + Leon i Wanda Dettlaff (r. śm.)
10:00 + Rolf Bender
12:00 Leokadia i Augustyn Marzejon, Jan Kreft
(dn. ur.)
18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy

