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Z życia Kościoła

∎ Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan

O

d czwartku 18 stycznia
do 25 stycznia trwa w
Kościele Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6).
Mający już ponad stuletnią
tradycję Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan (w 2008
roku obchodzone było jego
100-lecie) stał się cyklicznym
świętem ekumenizmu. Co
roku między 18 a 25 stycznia,
czyli między dawnym świętem
katedry św. Piotra a świętem
nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na
ekumenicznych
nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych
spotkaniach.
Inicjatywa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
sięga przełomu XIX i XX wieku.
Od 1975 r. projekt tekstów na
dany rok jest proponowany
przez ekumeniczny zespół z
wybranego kraju. W 2012 r.
była nim Polska. Materiał na
tegoroczny Tydzień Modlitw
został przygotowany przez
chrześcijan z Karaibów. Hasło
„Prawica Twoja wsławiła się
mocą” (Wj 15,6) zostało za-

czerpnięte z Pieśni Mojżesza
(Wj 15,1-21), która jest podstawowym tekstem biblijnym
na ten Tydzień. Jest to hymn
uwielbienia i dziękczynienia
wyśpiewany po przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone.
Wspólnym spotkaniom w
każdym dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
będą towarzyszyć słowa nawiązujące do tego wydarzenia.
W czwartek były to słowa:
„Będziesz miłował przybysza,
bo i wy byliście przybyszami w
ziemi egipskiej”; w piątek: „Już
nie niewolnik, lecz umiłowany
brat”; w następnych dniach:
„Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego”; „Nadzieja i
uzdrowienie”; „Słuchaj krzyku
mojego ludu z dalekiej ziemi!”;
„Zważajmy na dobro bliźnich”;
„Budowanie rodziny w domu i
w Kościele”; „Zgromadzi rozproszonych (…) z czterech
stron świata”.
Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od
1908 r. z inicjatywy ks. Paula
Wattsona. Ideę tę w latach
trzydziestych XX wieku rozpropagował o. Paul Couturier.
Historyczne tradycje ekumenizmu w Polsce sięgają XVI
wieku (Ugoda Sandomierska –
1570 r.). Pierwszą w Polsce organizacją międzywyznaniową
był powstały w 1923 roku Oddział Krajowy Światowego

Związku Krzewienia Przyjaźni
między Narodami za pośrednictwem Kościołów. Oficjalne
ukonstytuowanie się Polskiej
Rady Ekumenicznej (PRE) nastąpiło w Warszawie 15 listopada 1946 roku.
Polska Rada Ekumeniczna
jest społecznością Kościołów
w niej zrzeszonych. Działa na
rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej
oraz zbliżenia i pielęgnowania
braterskich stosunków między Kościołami.
23 stycznia 2000 r. sześć
Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej oraz
Kościół katolicki w Polsce
podpisało dokument o wzajemnym uznaniu chrztu. W
ostatnich latach Kościoły w
Polsce wydały wspólne apele o
ochronę stworzenia (16 stycznia 2013 r.), o poszanowanie i
świętowanie niedzieli (20
stycznia 2015 r.) i przesłanie
w sprawie uchodźców (30
czerwca 2016 r.) episkopat.pl ∎

∎ Wspomnienie
Świętej Agnieszki

A

gnieszka była w starożytności jedną z najbardziej popularnych świętych.
Piszą o niej św. Ambroży, św.
Hieronim, papież św. Damazy, papież św. Grzegorz I
Wielki i wielu innych.
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Jako 12-letnia dziewczynka,
pochodząca ze starego rodu,
miała ponieść męczeńską
śmierć na stadionie Domicjana
około 305 roku. Na miejscu
"świadectwa krwi" dzisiaj jest
Piazza Navona - jedno z najpiękniejszych i najbardziej
uczęszczanych miejsc Rzymu.
Tuż obok, nad grobem męczennicy, wzniesiono bazylikę
pod jej wezwaniem, w której
21 stycznia - zgodnie ze starym zwyczajem - poświęca się
dwa białe baranki.
Według przekazów o rękę
Agnieszki, która złożyć miała
wcześniej ślub czystości, rywalizowało wielu zalotników,
a wśród nich pewien młody
rzymski szlachcic oczarowany
jej urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich, mówiąc, że
wybrała Małżonka, którego
nie potrafią zobaczyć oczy
śmiertelnika. Zalotnicy, chcąc
złamać jej upór, oskarżyli ją, że
jest chrześcijanką. Doprowadzona przed sędziego nie uległa ani łagodnym namowom,
ani groźbom. Rozniecono
ogień, przyniesiono narzędzia
tortur, ale ona przyglądała się
temu z niewzruszonym spokojem.
Święta Agnieszka jest patronką dzieci, panien i ogrodników. Według legendy św.
Agnieszka, całkowicie obnażona na stadionie, została rzucona na pastwę spojrzeń
tłumu. Za sprawą cudu okryła
się płaszczem włosów. Imię
Agnieszki jest wymieniane w I
Modlitwie Eucharystycznej Kanonie rzymskim. Artyści
przedstawiają Agnieszkę z barankiem, gdyż łacińskie imię

Agnes wywodzi się zapewne
od łacińskiego wyrazu agnus baranek. Dlatego powstał
zwyczaj, że w dzień św.
Agnieszki poświęca się baranki hodowane przez trapistów w rzymskim opactwie
Tre Fontane (znajdującym się
w miejscu ścięcia św. Pawła), a
następnie przekazuje się je
siostrom benedyktynkom z
klasztoru przy kościele św. Cecylii na Zatybrzu. Z ich wełny
zakonnice wyrabiają paliusze,
które papież nakłada co roku
29 czerwca (w uroczystość
świętych Apostołów Piotra i
Pawła) świeżo mianowanym
metropolitom Kościoła katolickiego.
W ikonografii św. Agnieszkę
przedstawia się z barankiem
mającym nimb lub z dwiema
koronami - dziewictwa i męczeństwa. Nieraz obok płonie
stos, na którym próbowano ją
spalić. Jej atrybutami są ponadto: gałązka palmowa, kość
słoniowa, lampka oliwna, lilia,
miecz, zwój. W sztuce wschodniej św. Agnieszka przedstawiana jest w szatach żółtych (a
nie czerwonych, jak męczennicy) i z krzyżem męczeńskim
w ręce.
brewiarz.pl ∎

Polsce pojawił się w tygodniku
„Kobieta i Życie” w 1964 r., zaś
w 1966 r. gazeta „Express Wieczorny” ogłosiła dzień 21
stycznia „Dniem Babci”. Jutro
natomiast swoje święto obchodzić będą wszyscy dziadkowie.
Dziś babcia i dziadek to nierzadko osoby czynne zawodowo, prowadzące działalność, jednym słowem ludzie
"żyjący pełną parą". Tymczasem jeszcze trzydzieści czy
pięćdziesiąt lat temu znacznie
więcej było w naszym społeczeństwie rodzin wielopokoleniowych. Wówczas babcia i
dziadek byli osobami zazwyczaj już w sile wieku, które cieszyły się jesienią życia. W latach 60-tych, 70-tych, 80-tych
często zdarzało się, że w jednym domu lub mieszkaniu
spotkać można było dziadków,
rodziców i gromadkę dzieci,
czyli wnucząt. Dziadkowie
wtedy, jak i dziś są bardzo
ważnymi postaciami w każdej
rodzinie. Bez ich obecności i
wsparcia niejedna rodzina byłaby postawiona w przysłowiowej kropce. Często babcia i
dziadek odciążają zabieganych
rodziców, prowadzą i odbierają wnuki z przedszkoli i
szkół. Czasem nawet odrabiają
z nimi lekcje. Dziadek to dla
wielu wnucząt pierwszy trener różnych sportów: piłki
nożnej, wędkarstwa, jazdy na
rowerze czy ping-ponga. Babcia przeważnie osładza życie
ziś obchodzimy Dzień
wnuczętom różnymi pysznoBabci.
Jutro
Dzień
ściami. To ona utuli w płaczu,
Dziadka.
kiedy cały świat wali się wnuMało kto wie, że święto ma
kom na głowę. Dla mnie osobibardzo krótką historię.
ście babcia kojarzyć się będzie
Pomysł utworzenia święta w

∎ Babcia i dziadek - ważne
osoby w życiu
każdego
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z wełnianymi skarpetkami,
które tylko ona potrafiła tak
zrobić, że pasowały jak ulał
(ani za małe, ani za duże, ani za
luźne, ani za wąskie).
Babcie i dziadkowie to również barwne i ciepłe opowieści
o dawnych czasach i ludziach,
których już nie ma.
W dniu święta wszystkich
babć i dziadków nie zapomnijmy o ciepłych słowach za
ich trud. Czasem odwiedziny i
chwila czasu poświęcona naszym babciom i dziadkom więcej są warte niż pudełko czekoladek. Pamiętajmy też o modlitwie za naszych żyjących i
zmarłych babciach i dziadkach.
GL ∎

tzw. „nowego” hymnu kaszubskiego pt.: „Zemia Rodnô”. Wydano trzy zbiory pieśni autorstwa J. Trepczyka: Rodnô Zemia (1974), Mòja chëcz (1978)
i Lecë chòrankò (1980). J.
Trepczyk był również nauczycielem oraz współzałożycielem Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Towarzystwo
Śpiewacze
ma w swoim repertuarze m.in.
kaszubskie pieśni religijne
oraz ludowe. Wielokrotnie
brało udział w przeglądach zespołów kaszubskich. Dyrygentem chóru jest Zofia Kamińska,
natomiast prezesem Henryk
Bielecki.
Towarzystwo
Śpiewacze
Z życia Parafii
było już gościem w naszej parafii w poprzednich latach.
Zdjęcia z występu, który miał
miejsce w 2015 r. dostępne są
dzisiejszą niedzielę w w galerii na parafialnej stronie
GL ∎
czasie Mszy Św. o internetowej.
godz. 10.00 oraz 12.00 wy- Słowo Boże na niedzielę
stępuje Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka
z Wejherowa.
I czytanie: Jon 3, 1-5. 10
Zespół popularyzuje przede II czytanie: 1 Kor 7, 29-31
wszystkim pieśni skompono- Ewangelia: Mk 1, 14-20
wane przez Jana Trepczyka.
Słowa Ewangelii
Postać ta jest dość mało znana
dy Jan został uwięziony,
w naszym środowisku. Urodził
Jezus przyszedł do Galilei i
się 22.10.1907 r. w Stryszej głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
Budzie (pow. kartuski), zmarł «Czas się wypełnił i bliskie jest
zaś 03.09.1989 r. w Wejhero- królestwo Boże. Nawracajcie
wie. Pisał m.in. wiersze i pie- się i wierzcie w Ewangelię!»
śni. Jest autorem słownika polPrzechodząc obok Jeziora
sko – kaszubskiego, a także Galilejskiego, ujrzał Szymona i

∎ Jan Trepczyk twórca kaszubski

W

∎ Piękny dar

G

3

brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I
rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie
za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci,
poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba,
syna Zebedeusza, i brata jego,
Jana, którzy też byli w łodzi i
naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca
swego, Zebedeusza, razem z
najemnikami w łodzi, poszli za
Nim.
Rozważanie
zień Babci to okazja do
podziękowania Bogu za
dar życia. Najpierw własnego,
a później za dar życia naszych
rodziców i dziadków. To
dzięki ich miłości możemy cieszyć się dniem dzisiejszym.
Święty Efrem, syryjski poeta i
teolog, porównywał życie
ludzkie do palców jednej ręki.
Jest ono krótkie jak rozpiętość
naszej dłoni. Kolejne etapy życia różnią się od siebie niczym
poszczególne palce. Nikt jednak o zdrowych zmysłach nie
powie, że któryś z palców jest
niepotrzebny. By dłoń była
sprawna, potrzeba wszystkich
pięciu. Podobnie jest z naszym
życiem. Aby było szczęśliwe,
potrzeba wypełnić sensem
każdy z jego etapów. Nie powinniśmy nigdy uważać, że jesteśmy już niepotrzebni Bogu i
innym.
o. Jarosław Krawiec OP,

D

„Ewangelia 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

szubskim wystąpi Towarzystwo Śpiewacze im.
Jana Trepczyka z Wejherowa.
1. Dzisiaj w czasie mszy świętej o godz. 10.00 i 2. Do czwartku trwa Tydzień Modlitw o Jedność
12.00 z repertuarem Bożonarodzeniowym i kaChrześcijan.
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3. W przyszłą niedzielę w czasie mszy świętych o godz. 10.00
i 12.00 wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Władysławowa.
4. U ministrantów jest do nabycia nowy numer "Gościa niedzielnego" i "Głosu Michała Archanioła".
5. W tym tygodniu plan kolędy jest następujący:
Poniedziałek: Starzyno ul. Nowa (od godz. 14.00), Krótka (od
godz. 15.00), i Kościelna (od godz. 16.30),
Wtorek: kolędy dodatkowe (od godz. 14.00) – zgłoszenia
w biurze parafialnym,
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
kandydatom do sakramentu bierzmowania, a w tym tygodniu
prosimy kandydatów do sakramentu bierzmowania.
7. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Renatę Szymańską, lat 74 z Sulicic.

∎ Intencje mszalne

Dzień Babci i Dziadka
Wszystkim Babciom i Dziadkom
składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, pogody
ducha, pociech z wnucząt i wielu
łask Bożych.
Redakcja ∎

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

Poniedziałek, 22 stycznia 2018 r.
Myśl tygodnia
07:00 + Władysław Choszcz (22 gr.)
„Kto pozwala Bogu przemawiać,
18:00 + Czesław i Roman Rutha
ten nie ma żadnych pytań”
Wtorek, 23 stycznia 2018 r.
o. P. Roztworowski ∎
07:00 + Władysław Choszcz (23 gr.)
18:00 + Alfred Pliński
Redakcja: Damian Pulczyński,
Piotr Plasun.
Środa, 24 stycznia 2018 r.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
– Wspomnienie św. Franciszka Salezego
oraz artykuły do publikacji prosimy
07:00 + Władysław Choszcz (24 gr.)
kierować na adres mailowy redakcji:
17:00 Nowenna Werblinia: Do Matki Boskiej z prośbą o Boże bło- biuletyn@parafiastarzyno.pl.
gosławieństwo i zdrowie w dniu urodzin; + Maria i Stefan Każdy numer biuletynu zamykany jest
Szymańscy, Anna, Paweł i Tekla Tarnowscy; + Józef Lachs w czwartek wieczorem. Archiwalne
(20 r. śm.); + Józef i Felicja Dettlaff, Janina Kowalewska, numery biuletynu znajdują się na stronie internetowej parafii. Pozyskane
Agnieszka Kownatke
ofiary przekazywane są na fundusz mi18:00 Nowenna Starzyno: + Mąż i ojciec jan pipka, dziadkowie z nistrancki naszej parafii.
obojga stron; + Dziadek Zygmunt – od wnuczek; + Stefania
i Feliks Marks; + Anna Sluzewska; + Dziadkowie Gabriela i Erwin Zaczek; + Ojciec Józef Radtke
(dn. ur.), brat Józef; + Ewa, Aleksander i Ryszard Stromscy, Zbigniew Piontke; + Krzysztof Bizewski, dziadkowie z obojga stron; + Rodzice Bullmann i Ewalt; + Otylia Zielke
Czwartek, 25 stycznia 2018 r. – Święto
Nawrócenia św. Pawła Apostoła
07:00 + Władysław Choszcz (25 gr.)
18:00 + Rodzice Gertruda i Józef Groen
Piątek, 26 stycznia 2018 r.
– Wspomnienie św. Biskupów
Tymoteusza i Tytusa
07:00 + Władysław Choszcz (26 gr.)
18:00 + Brunon Ewald (r. śm.)
Sobota, 27 stycznia 2018 r.
07:00 + Władysław Choszcz (27 gr.)
18:00 + Matka Florentyna, ojciec Kazimierz, Anna
i Franciszek Marszewscy

Niedziela, 28 stycznia 2018 r.
– IV Niedziela Zwykła
07:00 + Elżbieta i Andrzej Krzyżon, Józef Skiba,
siostra Ewa, bratowa Zdzisława
08:30 Werblinia: + Maria i Gracjan Zielke, Paweł
Dettlaff, dziadkowie Maria i Ksawery
Kohnke
10:00 + Dziadkowie Jan i Apolonia Dawidowscy,
babcia Teresa Szweda, babcia Magdalena
Kromlicka
12:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i zdrowie dla rodziny Marzejon
18:00 + Władysław Choszcz (28 gr.)

