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Z życia parafii

∎ Było, nie minęło... Podsumowanie roku 2017

P

rzełom roku kalendarzowego sprzyja podsumowaniom. My również chcielibyśmy przedstawić w pewnym
skrócie streszczenie wydarzeń
oraz uroczystości, jakie miały
miejsce w naszej parafii w
2017 r. Miniony rok był przede
wszystkim rokiem jubileuszy.
Zacznijmy jednak od początku...
Początek roku wiązał się z czasem wizyt duszpasterskich w domach parafian. W styczniu gościliśmy chór "Morzanie" z Kosakowa, który wystąpił z koncertem kolęd podczas niedzielnych
Mszy Św. W okresie ferii udało
się również zorganizować wspólnie z KGW Starzyno i OSP
Starzyno - bal przebierańców dla
najmłodszych. W lutym to Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Władysławowa
swoją
muzyką
uświetniła niedzielną liturgię.
W okresie Wielkiego Postu w
dniach 02-04 kwietnia Rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych głosił znany nam ks. Rafał
Starkowicz (dawny wikariusz w
naszej Parafii). Triduum Paschalne przeżywaliśmy w okresie
od 13 do 16 kwietnia. Jak zwykle
uroczystość ustanowienia Eucharystii, sakramentu kapłaństwa w Wielki Czwartek, Liturgia
Męki Pańskiej w Wielki Piątek
oraz Wigilia Paschalna a także

Rezurekcja zgromadziły liczne
rzesze wiernych zarówno w kaplicach w Starzyńskim Dworze i
Werblini oraz w kościele parafialnym w Starzynie.
Maj był w ubiegłym roku miesiącem wielkich wydarzeń.
Pierwszym z nich był jubileusz
25 lat kapłaństwa Księdza Proboszcza Jana Plottke. 20 maja
2017 roku odprawiona została
uroczysta Msza Św., którą koncelebrował Jubilat wraz z zaproszonymi księżmi, m.in. ks. Rafałem Starkowiczem i ks. prał. Danielem
Nowakiem.
Wśród
uczestników Mszy Św. oprócz
licznego grona parafian, była rodzina oraz zaproszeni goście. Kolejną ważną uroczystością było
udzielenie sakramentu bierzmowania. W minionym roku 24
maja ks. Abp Sławoj Leszek
Głódź w czasie uroczystej liturgii
namaścił 44 osoby. W piękną
majową sobotę 27 maja miała
miejsce uroczystość przyjęcia
Pierwszej Komunii Św. przez
dzieci. W sumie sakrament ten
przyjęło 36 dzieci.
11 czerwca pielgrzymi z naszej Parafii udali się na odpust
Trójcy Świętej do Wejherowa.
Pogoda tym razem dopisała - parasole oraz kurtki przeciwdeszczowe okazały się zbędne. 15
czerwca miała miejsce uroczystość Bożego Ciała. Procesja Eucharystyczna wiodła w Starzynie
ul. Długą, ul. Polną oraz ul. Żarnowiecką. W piątek po Bożym Ciele
wyruszyła - również z uczestnikami z naszej Parafii - piesza

pielgrzymka do Mątowów Wielkich. Na Św. Jana, czyli 24
czerwca - po Mszy Św. - odbyło
się tradycyjne ognisko imieninowe ks. Jana. Strugi deszczu nie
przeszkodziły wszystkim uczestnikom w udanej zabawie.
Lipiec to tradycyjnie czas wakacji. Dla naszej parafii dzień 1
lipca okazał się szczególnie radosnym, ponieważ do posługi w naszej parafii ks. Abp Sławoj Leszek
Głódź skierował ks. Sebastiana
Reszke. 8 lipca w Starzyńskim
Dworze w kaplicy Św. Benedykta
ks. Jan Plottke odprawił sumę
odpustową, po której sołtys wsi,
Pan Waldemar Bradtke wraz z
Kołem Gospodyń Wiejskich i
mieszkańcami zorganizowali festyn z licznymi atrakcjami dla
dzieci i dorosłych. 12 lipca gościliśmy uczestników wędrówki
ewangelizacyjnej "Siedem Aniołów".
Przełom wakacyjnych miesięcy to także Kaszubska Piesza
Pielgrzymka na Jasną Górę. 25
lipca z Helu na pielgrzymi szlak
po raz 36 wyruszyli pątnicy, aby
po 19 dniach wędrówki i przejściu 638 km ukłonić się Jasnogórskiej Pani. W okresie wakacyjnym przedstawialiśmy na łamach biuletynu parafialnego
wspomnienia uczestników, którzy brali udział w poprzednich
pielgrzymkach.
W sierpniu rodzinną miejscowość odwiedził ks. Tadeusz Semmerling, misjonarz pracujący od
12 lat w Brazylii. W czasie niedzielnych Mszy Św. głosił słowo
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Boże oraz przybliżył nam trud
misjonarskiego dzieła, jakie podejmuje w swojej brazylijskiej
parafii.
Wrzesień był tradycyjnie czasem pielgrzymowania na odpust
Matki Boskiej w Swarzewie. W
ubiegłym roku pielgrzymka
miała miejsce w okresie 2-3
września. 9 września udało się
zorganizować - wspólnie z różnymi grupami i osobami - trzeci
już festyn rodzinno-charytatywny. Tym razem zbieraliśmy
środki na rzecz niepełnosprawnego Mateusza Nikholz. Pod koniec września świętowaliśmy
odpust ku czci Św. Michała Archanioła w naszej parafii.
W październiku powstała w
naszej parafii schola pod kierunkiem ks. Sebastiana, która
wspiera muzycznie liturgię Mszy
św. w niedziele o godz. 12:00.
Dnia 15 października w Radoszewie miało miejsce poświęcenie ufundowanej przez mieszkańców kapliczki ku czci Św. Jadwigi Śląskiej.
Czas początku listopada poświęcony był modlitwie za zmarłych. 1 listopada na starzyńskim
cmentarzu o godz. 12.00 odprawiona została Msza Św. w intencji ks. Władysława Żakowskiego.
W grudniu miały miejsce tradycyjne Mikołajki współorganizowane przez parafię, Zespół
Szkół w Starzynie, organizacje
społeczne i samorządowe oraz
dobroczyńców. Liczne atrakcje
zapewniły ogromną frekwencję
wśród dzieci i dorosłych. Ostatnie Roraty przeżywaliśmy w klimacie opowiadań o Św. Józefie.
Pośród wielu działań, jakie
udało się zrealizować lub w jakie
włączyliśmy się jako parafia w
ubiegłym roku wymienić można:
– akcję "Rodzina rodzinie". W ramach programu Caritas nasza
parafia pomagała rodzinie w Sy

rii. Pod naszą opiekę trafiła Marie Ibrahim Orfali (87 lat) wraz z
siostrą Georget (78 lat) mieszkające w Aleppo;
– akcje Puckiego Hospicjum im.
Św. Ojca Pio czyli "Pola Nadziei"
(akcja Żonkil) oraz "Światełko
dla Hospicjum",
– inicjatywa Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole
Szkół w Starzynie w zakresie
sprzedaży palm wielkanocnych –
zebrane ofiary przeznaczono na
pomoc dla siostry Brygidy Koeppen, misjonarki pracującej w
Chile;
– pomoc dla parafii w: Ostrowie
(pomoc w budowie kościoła),
Krokowej (remont elewacji kościoła), Gdańsku Letnicy (remont kościoła) oraz Chłapowie
(pomoc
przy
budowie i wyposażeniu kościoła);
– wizyta dzieci i młodzieży z parafii pw. Chrystusa Króla w Wejherowie.
Fotorelacje z niektórych wydarzeń i uroczystości, o których
mowa wyżej można znaleźć na
stronie internetowej naszej parafii w zakładce "Galeria zdjęć".
W ogłoszonym przez Dziennik
Bałtycki plebiscycie "Kościół Pomorza" w kategorii "Parafia
Roku Archidiecezji Gdańskiej"
zajęliśmy zaszczytne II miejsce,
zdobywając 3969 głosów.
Wielką radością dla całej naszej wspólnoty parafialnej jest
nowy alumn Seminarium Duchowego w Gdańsku-Oliwie Wojciech Zielke.
Kończąc
podsumowanie
chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Parafianom za
wszelką pomoc oraz dobre słowa
w minionym roku. Wyrazy
wdzięczności kierujemy także do
wszystkich, którzy aktywnie
wspierają Parafię w organizowanych przedsięwzięciach. Czytelnikom biuletynu Głos Michała

Archanioła składamy wyrazy
wdzięczności, poprostu za to "że
są" i nabywając go wspierają parafialny fundusz ministrancki. Za
wszystko mówimy "Bóg zapłać"
oraz w Nowym 2018 Roku życzymy wszystkim wszelkich łask
oraz błogosławieństwa Bożego.
Szczęść Boże!
Redakcja ∎

∎ Budowa
kościoła
w Ostrowie

co roku gościmy dzisiaj
Jakproboszcza
Parafii Ostrowo,
ks. Andrzeja Buję.
Dekretem z dnia 13 czerwca
2001 r. śp. + Ks. Abp Tadeusz Gocłowski powołał nową parafię w
Ostrowie. Osada ta od 1957 r. należała do Parafii w Karwi, a dawniej do Parafii w Strzelnie. W
uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela, dnia 24 czerwca
2001 r. w Kaplicy Leśnej przy
cmentarzu w Ostrowie o godz.
17.00 odprawiłem inauguracyjną Mszę św. Przybyło grono
mieszkańców, a wśród nich delegacja, która uroczyście mnie powitała. W tej ważnej chwili
obecni byli: ks. proboszcz Zygmunt Jankowski z Karwi oraz ks.
dziekan Jerzy Kunca z Żarnowca
i ks. dziekan z Żukowa, mój dotychczasowy proboszcz.
Po Mszy św. zaproszeni zostaliśmy na kolację, a ja jako nowo
mianowany ks. proboszcz zamieszkał tymczasowo w domu
rodziny Państwa Adama i Hanny
Miłosz.
Msze św. sprawowano w Kaplicy Leśnej. Mając na uwadze, że
wraz z odjazdem wczasowiczów
przeminie także lato, dlatego od
samego początku rozważano
różne miejsca, gdzie można byłoby godnie sprawować liturgię.
Dzięki życzliwości władz Miasta
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z Władysławowa zorganizowano
kilka spotkań w czasie których
mieszkańcy wskazali na opuszczoną szkołę położoną w centrum Ostrowa, gdzie 5 lipca 2001
r. rozpoczęto prace przy zaadoptowaniu jej na kaplicę i tymczasową plebanię.
1 września 2001 r. Ks. Abp T.
Gocłowski wyświęcił Kaplicę i
tymczasową plebanię oraz odprawił pierwszą Mszę św. i łaską
nadprzyrodzonego życia w Sakramencie Chrztu św. obdarzył
troje dzieci.
I tak prawie w cudowny sposób udało się jeszcze przed pogorszeniem pogody przejść pod
dach do Kaplicy.
Oprócz zajęć duszpasterskich
podjęto starania w celu zorganizowania odpowiedniego terenu
pod budowę Kościoła. Dzięki
hojności naszego parafianina p.
Amandusa Jeka otrzymano 3
działki.
Aby powiększyć teren przyszłego kościoła dokupiono następne 2 działki. Po odrolnieniu
tej ziemi zorganizowaliśmy przetarg na najlepszy projekt Kościoła. Większością głosów wybrano dzieło prof. Szczepana
Bauma - projekt nowoczesnej
budowy przypominający rybackie łodzie spoczywające na kamieniach.
Po uzyskaniu zgody na budowę, dnia 15 maja 2004 r. przystąpiono do prac związanych z
wykopem pod budowę Kościoła.
W tym samym roku rozpoczęto
prace ziemne przy budowie plebanii. Mając na uwadze zastrzeżenia Nadleśnictwa, aby nie gromadzić ludzi na terenie lasu,
gdzie znajdowała się Kaplica Leśna i wizję, aby pierwszy neoprezbiter z Ostrowa mógł odprawić
Prymicje w nowobudującym się
Kościele intensywnie podejmo-

waliśmy różne wyzwania. W pamiętną niedzielę, 14 czerwca
2009 r. Ks. Neoprezbiter w budującej się Świątyni odprawił
pierwszą Mszę św. w obecności
licznych gości i wielkiej rzeszy
mieszkańców Ostrowa. Od tego
czasu w każdą niedzielę sprawowana jest tam Msza św. i powoli
trwają prace wykończeniowe.
W roku 2017r. udało się wykonać następujące prace: zamontowano nowe lampy w prezbiterium, wstawiono nowe
drzwi wejściowe pod chórem;
zakupiono z Niemiec używane
organy, zamontowano ekrany
multimedialne,
wymalowano
Kościół.
Zaplanowane prace na rok
2018 to m.in.: zamontowanie witrażu nad ołtarzem w prezbiterium Kościoła, wykonanie i zawieszenie 4 żyrandoli w nawie
głównej, wykonanie 2 zamykanych konfesjonałów, dokończenie elewacji zewnętrznej od
strony północnej.
Wszelkie osiągnięcia i realizacja odważnych planów jest możliwa dzięki Bożemu błogosławieństwu i zaangażowaniu parafian oraz pomocy licznych ludzi
dobrej woli. Na czołowym miejscu z grona ofiarodawców zapisuje się moja Rodzinna Parafia ze
Starzyna. Wielkie Bóg zapłać
składam księdzu proboszczowi
Janowi za zrozumienie i tak
cenną pomoc, a wszystkim Ziomkom serdeczne podziękowania
za włożoną pracę, życzliwość i
tak liczne wsparcie finansowe i
modlitewne. Można powiedzieć,
że wraz z „Ostrowianami także
Starzyniacy” wznoszą tę ostrowską Świątynię. Niech Ona przybliża do Pana Boga zarówno
mieszkańców jak i wczasowiczów. Serdeczne Bóg zapłać.
Ks. Andrzej Buja ∎
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Słowo Boże na niedzielę

∎ Praktykuję
wiarę
I czytanie: Iz 55, 1-11
II czytanie: 1 J 5, 1-9
Ewangelia: Mk 1, 7-11

Słowa Ewangelii

Chrzciciel tak głosił: «idzie
Janza mną
mocniejszy ode mnie, a
ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u
Jego sandałów. Ja chrzciłem was
wodą, on zaś chrzcić was będzie
duchem Świętym».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął
od Jana chrzest w Jordanie. W
chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na
Niego. A z nieba odezwał się głos:
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

Rozważanie

Z

esłanie Ducha Świętego na
Jezusa podczas Jego chrztu
miało potwierdzić, że jest On Synem Bożym. Było to potwierdzenie zewnętrzne, na potrzeby
obecnych tam osób, gdyż Jezus i
tak był już od dnia swoich narodzin pełen Ducha Świętego. Takie zewnętrzne znaki były potrzebne, aby ludzie mogli zrozumieć prawdy wiary. Także dzisiaj
Kościół posługuje się znakami i
obrzędami. Są one nam potrzebne, abyśmy łatwiej mogli
przyjąć prawdy wiary. Nie rezygnujmy zbyt łatwo z praktyk religijnych. Czasem wydaje się
nam, że można być wierzącym,
ale niepraktykującym. Gdyby tak
było, to Jezus także zrezygnowałby z wszelkich zewnętrznych
form. Nie przyjąłby chrztu ani
nie odwiedzał świątyni. On jednak ustanowił w Kościele sakramenty, abyśmy z nich korzystali
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i dzięki nim znaleźli drogę do Boga. ks. Mariusz Krawiec SSP, „Ewangelia 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

Papieska intencja
na styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Aby
w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć
swoją wiarą w pełnej wolności.

1. Dzisiaj Słowo Boże głosi ks. proboszcz Andrzej Buja – kolekta
na budujący się kościół w Ostrowie.
2. Dzisiaj w czasie mszy świętej o godz. 12.00 modlimy się z Bractwem Brewiarza Świętego.
3. W przyszłą niedzielę w czasie mszy świętej o godz. 12.00 odbę- Myśl tygodnia
dzie się przedstawienie pt. „A komu ja służył będę” w wykona„Sercem świętości jest miłość”
niu „Kukiełkowego Bractwa” pod przewodnictwem p. Elżbiety
Ks. Stanisław Zięba ∎
Sikora-Jędrzejewskiej.
4. U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedziel- Redakcja: Damian Pulczyński,
nego” i „Głosu Michała Archanioła”. Przy wyjściach nabyć Piotr Plasun.
można kalendarze liturgiczne na 2018 rok w cenie 5 zł i płyty Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
oraz artykuły do publikacji prosimy
zespołu seminaryjnego w cenie 10 zł.
Trwa kolęda. Ofiary jak co roku przeznaczamy na polisę ubez- kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
pieczenia kościołów, obiektów parafialnych i cmentarza, a Każdy numer biuletynu zamykany jest
także nasze zobowiązanie wobec Kurii Biskupiej i Seminarium w czwartek wieczorem. Archiwalne
Duchownego. W tym tygodniu plan kolędy jest następujący: numery biuletynu znajdują się na stroPoniedziałek: Werblinia ul. Kaszubska od p. Zielke (od godz. nie internetowej parafii. Pozyskane
14.00) i od p. Budzisz (od godz. 15.00), Wtorek: Werblinia ul. ofiary przekazywane są na fundusz miŚw. Rocha, Lipowa i Słoneczna z obydwóch stron (od godz. nistrancki naszej parafii.
14.00), Środa: Werblinia ul. Kościelna i Nowa (od godz. 14.00), Czwartek: Werblinia ul. Spokojna (od
godz. 14.00), ul. Szkolna (od godz. 15.30) i Jabłoniowa (od godz. 17.00), Piątek: Starzyno ul. Długa
od Plebani do Kapliczki przy ul. Mechowskiej (od godz. 14.00), od Apteki do Plebani (od godz. 15.00)
i ul. Spółdzielców (od godz. 19.00), Sobota: Starzyno ul. Długa od Kapliczki przy ul. Mechowskiej do
Leśniczówki (od godz. 8.00),
5. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach
przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła kandydatom do sakramentu bierzmowania, a w tym tygodniu prosimy kandydatów do sakramentu bierzmowania.
jewski (20 r. śm.)
Czwartek, 11 stycznia 2018 r.
Poniedziałek, 8 stycznia 2018 r.
07:00 + Władysław Choszcz (11 gr.)
07:00 + Władysław Choszcz (8 gr.)
18:00 + Rodzice Zyta i Michał Dettlaff
18:00 + Felicja Dettlaff (1 r. śm.)
Piątek, 12 stycznia 2018 r.
Wtorek, 9 stycznia 2018 r.
07:00 + Władysław Choszcz (12 gr.)
07:00 + Władysław Choszcz (9 gr.)
18:00 + Rodz. Agnieszka i Augustyn Laga, siostra
18:00 + Jan i Franciszka Miłosz
Magdalena, szwagier Jan i Edmund, rodzice
Środa, 10 stycznia 2018 r.
chrzestni Paulina Pranga i Jan Kromlicki
07:00 + Rodzice chrzestni Jadwiga Jeszke i Stefan Sobota, 13 stycznia 2018 r. – Św. Hilarego
Steinke
07:00 + Władysław Choszcz (13 gr.)
17:00 Nowenna Werblinia: + Ojciec chrzestny 18:00 + Rodzice Klara i Juliusz Buja, brat Józef
Zygmunt, o zdrowie dla matki chrzestnej Niedziela, 14 stycznia 2018 r. – II Zwykła
Marii Radtke
07:00 + Władysław Choszcz (14 gr.)
18:00 Nowenna Starzyno: + Władysław Choszcz 08:30 Werblinia: + Dziadkowie Tekla i Juliusz Le(10 gr.); + Joanna i Jan Fleming; + Leon Liss
snau, Marta i Józef Brzozowscy
(5 r. śm.); + Stefan Steinke (dn. ur.); + Ja- 10:00 + Andrzej (r. śm.) i Brunon Karsznia
dwiga i Władysław Rompa; + Kamil 12:00 + Rodzice Urszula i Jerzy Kromliccy, brat
Czosnyka (1 r. śm.); + Brunon i Łukasz LiMarcin
cau; + Irena Bullmann; + Kazimierz Macie- 18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy

∎ Intencje mszalne

