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Z życia Kościoła

∎ Tomasz z
Akwinu i jego
sposoby
na smutek

28

stycznia obchodzimy
wspomnienie
jednego z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa, filozofa, dominikanina i doktora Kościoła katolickiego.
Tomasz urodził się na zamku
Roccasecca niedaleko Akwinu
we Włoszech w 1225 r. W
wieku 5 lat został oddany na
wychowanie do opactwa na
Monte Cassino. Opuścił jednak
klasztor i kontynuował naukę
na uniwersytecie w Neapolu,
gdzie zetknął się z Zakonem Kaznodziejskim, czyli Dominikanami. Wstąpił do tego zakonu
mając ok. 20 lat, podjął studia w
Rzymie, następnie udał się do
Kolonii i tam ok. 1248 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Wykładał teologię m.in. na paryskiej
Sorbonie i Neapolu. Zmarł po
krótkiej chorobie w opactwie
cystersów w Fossanuova dnia 7
marca 1274 r.
Z nauk tego świętego wypływa pięć banalnie prostych
sposobów na radzenie sobie ze
smutkiem. Oto one:
1. zrób sobie przyjemność,
2. płacz, aby pozbyć się ucisku
smutku,

3. poszukaj współczucia u przyjaciół,
4. kontempluj prawdę,
5. gorąca kąpiel i sen.
Inne ciekawe i warte przemyślenia myśli św. Tomasza z
Akwinu to m.in.: Bóg kocha to
wszystko, co istnieje; Licz na
tych, którzy nie zawodzą:
pierwszym jest Bóg, drugim Ty sam; Z czystego serca rodzi
się owoc dobrego życia; W życiu duchowym ten więc jest
bezwzględnie doskonały, kto
jest doskonały w miłości;
Trzeba twardo stąpać po ziemi,
aby dojść do nieba; Są trzy rzeczy konieczne do zbawienia
człowieka: znajomość tego w co
wierzyć, znajomość tego czego
należy pragnąć i znajomość
tego co należy czynić; Kto żywi
nienawiść do swego brata nie
może być zbawiony; Każde zło
więcej szkodzi temu kto je popełnia, niż temu, kto je znosić
musi; Najkrótsze kazania są
najmilej widziane. Jeżeli są dobre, miło nam ich słuchać. Jeżeli
złe – nudzą krótko.
GL ∎

∎ Św. Błażej

R

az w roku podczas Eucharystii ma miejsce jeden z ciekawszych obrzędów.
Po końcowej modlitwie kapłan zapala dwie świece. Następnie przygotowuje wiernych do udziału w specjalnym błogosławieństwie przemawiając: Prośmy Boga,

który jest źródłem życia, o
zdrowie gardła i o właściwe
korzystanie z daru mowy,
abyśmy go umieli używać na
chwałę Bożą i pożytek ludzi.
Św. Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, ojczyzny św.
Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Grzegorza
z Nyssy, św. Piotra z Sebasty,
św. Cezarego i wielu innych. Był
to niegdyś jeden z najbujniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego. Błażej studiował filozofię, został jednak lekarzem.
Po pewnym czasie porzucił
swój zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na
stolicę biskupią w położonej
nieopodal Sebaście (wcześniej
w Armenii, dziś Sivas w Turcji).
Podczas prześladowań za cesarza Licyniusza uciekł do jednej
z pieczar górskich, skąd nadal
rządził swoją diecezją. Ktoś jednak doniósł o miejscu jego pobytu. Został aresztowany i
uwięziony. W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi. Tam właśnie miał cudownie uleczyć
syna pewnej kobiety, któremu
gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie. Chłopcu
groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół
do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. W niektórych
stronach Polski na dzień św.
Błażeja robiono małe świece,
zwane "błażejkami", które nie-
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siono do poświęcenia i dotykano nimi gardła. W innych
stronach poświęcano jabłka i
dawano je do spożycia cierpiącym na ból gardła. Kościół
wspomina tego męczennika 3
lutego. Tradycja sięgająca
wczesnego średniowiecza przekazała pamięć o nim jako orędowniku i opiekunie wiernych,
zwłaszcza w chorobach gardła.
Za jego wstawiennictwem prosimy Boga o zdrowie gardła i o
łaskę dobrego korzystania z
daru mowy.
Pod koniec Mszy świętej
wierni otrzymują błogosławieństwo połączone z prośbą o
zachowanie od chorób gardła i
języka. Po błogosławieństwo
wierni najczęściej podchodzą
do stopni ołtarza. Kapłan nie
tylko wypowiada stosowne
słowa, ale i dotyka gardeł
dwiema świecami. Warto sobie
w tym dniu szczególnie uświadomić moc wiary. To ona decyduje o skuteczności sakramentaliów, do których Kościół zalicza błogosławienie gardeł. Są to
znaki umacniające w nas łaski
otrzymane w sakramentach i
lepiej przygotowujące do ich
przyjęcia. Tak więc nie ma żadnej magii w tym obrzędzie, bo
nie dotyk ma moc uzdrawiania.
Jest on jedynie zewnętrznym
znakiem naszej wewnętrznej
ufności we wstawiennictwo św.
Błażeja.
Św. Błażej jest patronem
m.in. kamieniarzy, mówców,
śpiewaków oraz wszystkich innych osób, które muszą dbać o
swoje gardło i struny głosowe;
jest także patronem chorwackiego miasta Dubrownik. Jego
kult był znany na całym Wschodzie i Zachodzie. Przyzywany
podczas chorób gardła, opiekun

zwierząt, jeden z Czternastu dziecku gromnica jako świeca
Świętych Wspomożycieli. GL ∎ chrzcielna daje światło wiary.
Następnie – kiedyś częściej,
Z życia Parafii
dziś już rzadziej tę samą świecę
– dziecko trzymało zapaloną
podczas swojej I Komunii Św.
Gromnice zapalono również w
domach w czasie klęsk żywiołolutego tradycyjnie ob- wych, szczególnie podczas buchodzić będziemy Święto rzy (tzw. gromówki), ale także
Ofiarowania Pana Jezusa.
wtedy gdy wybuchały pożary i
Liturgiczną datę święta wy- groziła powódź. Zapaloną
znacza upłynięcie czasu oczysz- gromnicę wkłada się także w
czenia Maryi po urodzeniu ręce konających w chwili oddziecka (dawniej dzień ten na- chodzenia do wieczności.
zywano również OczyszczeData 2 lutego to również
niem Maryi Panny, w Polsce - czas, kiedy w kościele kończy
Matki Bożej Gromnicznej, zaś się okres śpiewania kolęd, roznastępuje 40 dni po Bożym Na- bierane są choinki i szopki berodzeniu). Było ono obcho- tlejemskie, a z naszych domów
dzone już w IV w. w Jerozolimie, znikają ostatnie akcenty zwiągdzie odbywały się - zazwyczaj zane z Bożym Narodzeniem.
nocą - uroczyste procesje ze
Tradycyjnie w naszej parafii
świecami. Następnie, w VII w. w czasie każdej mszy św. nastęświęto zostało wprowadzone w puje święcenie gromnic, zaś w
kościele zachodnim. W Rzymie czasie mszy wieczornej - pow tym dniu odbywała się naj- święcenie świec dzieci, które
starsza maryjna procesja, któ- przystępować będą w tym roku
rej uczestnicy nieśli zapalone po raz pierwszy do Komunii
świece. Prawdopodobnie ta Świętej.
procesja do największego sankWarto pamiętać, że 2 lutego
tuarium rzymskiego - bazyliki przypada również Światowy
Matki Bożej Większej - nadała Dzień Życia Konsekrowanego.
temu świętu charakter ma- Święto ustanowił św. Jan Paweł
ryjny. Od X w. pojawił się ob- II w 1997 roku. W liście opublirzęd poświęcenia świec, który kowanym na stronie internetoubogaca symbolikę światła i na- wej Episkopatu Polski na Dzień
wiązuje do wielkanocnego pas- Życia Konsekrowanego na
chału.
2018 czytamy, że: "Dziękując
Gromnice, która tego dnia Bogu za dar obecności osób
święci się podczas wszystkich konsekrowanych, prośmy dziś,
Mszy św. symbolizują Chry- by Dobry Bóg napełnił ich serca
stusa, który jest „światłością głęboką pewnością, że zostały
prawdziwą, która oświeca każ- wybrane, aby kochać, wielbić
dego człowieka, gdy na świat Boga i służyć ludziom. Niech
przychodzi” (J 1,9).
pozwoli im zaznać Swojej przyPamiętajmy, że świeca ta ma jaźni, napełni je radością i pogłęboką symbolikę. Gromnica ciechą, pomaga przezwyciężać
winna towarzyszyć nam przez chwile trudności i podnosić się
całe życie. Nowo ochrzczonemu po upadkach. Niech da im od-

∎ Poświęcenie
gromnic

2

3
jest? Nowa jakaś nauka z mocą.
Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I
wnet rozeszła się wieść o Nim
wszędzie po całej okolicznej
krainie galilejskiej.
Rozważanie
zatan na różne sposoby próbuje wmówić człowiekowi,
że Bóg jest jego wrogiem. Od
tego zaczęła się historia grzechu. Już pierwsi rodzice w raju
postanowili przechytrzyć swojego Stwórcę i być jak On. Zły
nie zrezygnował z oskarżycielskiego tonu wobec Boga. Ileż to
razy kusi nas, byśmy spróbowali na czymś przyłapać Boga,
obrazili na Niego, bo nie dostaliśmy tego, o co prosiliśmy, albo
przestali Go słuchać, bo wydaje
się nam, że wymagania stawiane w Ewangelii są nierealistyczne. Jeśli rozpoznajesz w
sobie ten szyderczy i zwodniczy
szept Złego, pomódl się, by dziś
w twoim domu rozległo się stanowcze Jezusowe: "Milcz i
wyjdź z niego!"
Głos Michała Archanioła

wagę podejmowania wyzwań
naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa (por. VC
111). Maryja Matka nasza niech
osłania płaszczem swej opieki.
Prośmy także w intencji nowych powołań do życia kapłańskiego i konsekrowanego, by
nie zabrakło w świecie zwiastunów Bożej miłości."
GL ∎

∎ Czas wypoczynku, czyli
ferie zimowe

od jutra tj. 29 stycznia
Jużdzieci
z województwa po-

morskiego
rozpoczynają
upragnione ferie zimowe.
Tradycyjnie przez najbliższe
dwa tygodnie dzieci i młodzież
będą wypoczywać po trudach I
semestru nauki. Gdziekolwiek
przyjdzie spędzać naszym dzieciom ferie – na zimowisku czy w
domu – zróbmy wszystko, by
były one czasem spędzonym
bezpiecznie i towarzyszyły im
tylko przyjemne wspomnienia.

Życzymy więc wszystkim błogosławionego czasu odpoczynku.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Oskarżyciel

I czytanie: Pwt 18, 15-20
II czytanie: 1 Kor 7, 32-35
Ewangelia: Mk 1, 21-28
Słowa Ewangelii
Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i
nauczał. Zdumiewali się Jego
nauką: uczył ich bowiem jak
ten, który ma władzę, a nie jak
uczeni w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze
człowiek opętany przez ducha
nieczystego. Zaczął on wołać:
«Czego chcesz od nas, Jezusie
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas
zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty
Boga».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! »
Wtedy duch nieczysty zaczął
nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak
że jeden drugiego pytał: «Co to

W

S

o. Jarosław Krawiec OP,
„Ewangelia 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
17.00 – 18.00, spowiedź święta w piątek o
godz. 16.00 w Werblini, a o godz. 17.00 w StaDziękujemy za serdeczne przyjęcie w czasie
rzynie. Ks. proboszcz odwiedzi chorych z sakolęd i za wszystkie ofiary na cele diecezjalne
kramentami świętymi w piątek 9 lutego, a ks.
i parafialne.
Sebastian w sobotę 10 lutego.
Dzisiaj w czasie mszy świętej o godz. 10.00 i 5. W sobotę dzień św. Błażeja – po mszach świę12.00 wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta z
tych błogosławieństwo świec od chorób garWładysławowa.
dła.
W piątek uroczystość Ofiarowania Pańskiego 6. W przyszłą niedzielę na mszę świętą o godz.
– Matki Boskiej Gromnicznej. Kończymy
12.00 zapraszamy osoby odmawiające breokres Bożego Narodzenia – msze święte o
wiarz. Spotkania różańcowe w Połchówku i w
godz. 10.00, 17.00 i 18.00. W czasie każdej
Starzyńskim Dworze.
mszy świętej święcimy gromnice, a w czasie
KGW i OSP Starzyno w imieniu Gminnego
mszy wieczornej świece dzieci pierwszokoOśrodka, Kultury i Turystyki w Pucku zapramunijnych.
sza dzieci w czwartek 1 lutego na godz. 11.30
W tym tygodniu przypadają dni eucharydo remizy OSP na spektakl pt. „Skrzat Titelistyczne – Godzina Święta w czwartek w godz.
tury” w wykonaniu Studia Teatralnego Krak-

∎ Ogłoszenia parafialne
1.
2.
3.

4.
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art.
7. U ministrantów do nabycia jest nowy „Gościa Niedzielnego”
i „Głosu Michała Archanioła”.
8. 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 piątek o sprzątanie kościoła i zdjęcie dekoracji świątecznej w kościele po mszy
wieczornej prosimy mieszkańców z ul. Nowy Świat ze Starzyna.

Papieska intencja
na styczeń

∎ Intencje mszalne

„Obserwuj, słuchaj, rzadko
osądzaj i nie chciej za dużo”

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

Myśl tygodnia

Poniedziałek, 29 stycznia 2018 r.
Platon ∎
07:00 + Władysław Choszcz (29 gr.)
Redakcja: Damian Pulczyński,
18:00 + Jan Rompca (r. śm)
Piotr Plasun.
Wtorek, 30 stycznia 2018 r.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
07:00 + Władysław Choszcz (30 gr.)
oraz artykuły do publikacji prosimy
18:00 + Tekla i Wiktor Rutha, Jan Tkaczyk, Hildegarda i Wacław kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Środa, 31 stycznia 2018 r.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
– Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
w czwartek wieczorem. Archiwalne
07:00 + Brat Stefan, szwagier Brunon i Łukasz Licau
numery biuletynu znajdują się na stronie internetowej parafii. Pozyskane
17:00 Nowenna Werblinia: + Jan Blar
18:00 Nowenna Starzyno: + Mąż Marek Preiss; + Teresa ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.
Konieczna (1 r. śm.); + Leon (r. śm.) i Helena Ferra, Otylia
i Jan Samel; + Stefania Muza (r. śm.); + Helena Pawlik (3 r. śm.), dziadkowie Gertruda i Stanisław Pawlik, Marta i Jan Brańke, Daniel Mudlaff; + Ojciec Franciszek Zych (1 r. śm.); + Piotr
Jeleniewski (dn. ur.); + Dziadkowie Józef i Weronika Groenwald, Jadwiga i Augustyn Kromliccy; + Dziadkowie Ludmiła Wegner, Maria i Józef Lademann, pradziadkowie Stefan Steinke,
Bronisława i Józef Wegner
Czwartek, 1 lutego 2018 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Ks. Władysław Żakowski i Ks. Włodzimierz Ebertowski
Piątek, 2 lutego 2018 r. – Święto Ofiarowania Pańskiego
10:00 + Piotr Jeleniewski (5 r. śm.)
16:30 O Boże bł. i opiekę MB dla Wiktorii
18:00 + Małgorzata i Władysław Gaffke, z rodziny Gaffke
Sobota, 3 lutego 2018 r. – Wspomnienie św. Błażeja i św. Oskara
07:00 + Dusze cierpiące w czyśćcu
16:00 Jubileusz 50. rocznicy ślubu p. Krystyny i Gerarda Bradtke
18:00 + Matka Marta (r. śm.) i ojciec Jan (dn. ur.) Miłosz
Niedziela, 4 lutego 2018 r. – V Niedziela Zwykła
07:00 + Rodzice Joanna i Albert Tuszer
08:30 Werblinia: + Leon Harms, Stefania i Leon Harms, Krystian Radomski
10:00 + Mąż Roman Parchem, rodzice Jadwiga i Józef Kuchnowscy, brat Kazimierz
12:00 + Halina Reszke, Gertruda, Waleria, Julianna, Klara i Augustyn Pionke
15:00 Starzyński Dwór: + Jan, Franciszek Adrian, Franciszek, Elżbieta, Jan, Anna, Gerard, Alfons
i Apolonia Pulczyńscy
18:00 + Jan (r. śm.), Irena i Wojciech Jaffke, Jan Skoczke

