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Z życia Kościoła

∎ "Chleb i sól św.
Agaty od ognia
strzeże chaty".

5 lutego Kościół obJutro,
chodzi wspomnienie Św.

Agaty. Imię to pochodzi z jęz.
greckiego i dosłownie znaczy
„dobra”.
Św. Agata wg legendy przyszła na świat ok. 235 r. w Katanii - mieście na Sycylii. Pochodziła z arystokratycznego rodu
i odznaczała się niezwykłą
urodą. Niestety ta niezwykła
uroda stała się przyczyną jej
śmieci. Rzymski namiestnik
Kwincjan chciał pojać ją za
żonę. Agata po przyjęciu wiary
chrześcijańskiej złożyła śluby
czystości i dlatego odrzuciła
rękę namiestnika. Ten postanowił się zemścić i kazał ją uwięzić. Ostatecznie po okrutnych
torturach spalono ją na rozżarzonych węglach. Było to ok.
250 r.
W ikonografii przedstawiano
św. Agatę z kleszczami, którymi
ją szarpano, odciętymi podczas
męczeństwa piersiami złożonymi na misie oraz z płonącą
świecą w ręku - symbolem
Chrystusa.
Św. Agata była i jest czczona
szczególnie w swoim rodzinnym mieście. Bezpośrednie sąsiedztwo wulkanu Etna nigdy
nie było dla Katanii bezpieczne. Szczególnie podczas

erupcji wulkanu czy trzęsień
ziemi mieszkańcy uciekali się
do tej świętej o pomoc. Po raz
pierwszy św. Agata interweniowała ok. 251 r. niedługo po wybuchu Etny. Wg legendy mieszkańcy miasta wyszli naprzeciw
płynącej lawy z welonem Męczennicy, co go powstrzymało.
Przekazywana jest również
legenda związana ze św. Agatą i
Krakowem. Wg niej kiedy kilka
wieków temu blisko Bramy
Grodzkiej w Krakowie wybuchł
pożar, miasto uratowała od zagłady pewna stara żebraczka
rzucając w płomienie sól Św.
Agaty, co sprawiło, że ogień
zgasł. Pytana przez rajców
miejskich czego żąda za uratowanie grodu, odrzekła: macie
ufundować kościół ku czci tej
Świętej. Rajcy zobowiązali się
do wzniesienia świątyni, ale zamiaru tego nigdy nie zrealizowali. Kiedy jesienią 1655 r.
spłonęły przedmieścia Krakowa, podpalone przez Szewdów, dopatrywano się w tym
kary Bożej za niedotrzymanie
obietnicy danej żebraczce przez
rajców miejskich. Kościoła pod
wezwaniem Św. Agaty nie ma w
Krakowie do dziś.
W polskiej tradycji ludowej
w dniu Św. Agaty święci się sól,
chleb i wodę. Kiedyś istniało
przekonanie, że akcesoria te, a
zwłaszcza sól, wrzucone do
ognia tłumią go i powodują, że
przestaje się rozprzestrzeniać.

Święconą sól wsypywano również do wykopu przy drążeniu
studni lub przy jej czyszczeniu,
co miało sprawić, że woda w
niej będzie krystaliczna. Nad
morzem gdy kry napierały na
ląd, a także podczas szalejącego
sztormu, rybacy wrzucali do
morza poświęconą sól i chleb,
by uciszyć żywioły. Chleb i sól
Św. Agaty uważano też za lekarstwo na bezpłodność. Podawano je również położnicom i
karmiącym matkom. Ponadto
chleb leczył ból gardła, a dodany do ziarna na siew zapewniał obfite plony. Błogosławiony chleb był także zabierany w podróż, aby ułatwić rozłąkę, ponieważ tęsknota za domem, niczym ogień, pali
serca.
GL ∎

Z życia Archidiecezji

∎ Błękitny generał i powrót
Polski nad Bałtyk

10

lutego 1920 r. to data,
którą my mieszkańcy
Pomorza powinniśmy znać.
Tego dnia dokonał się historyczny powrót Polski nad
Bałtyk po wielu latach niewoli.
Ówczesne realia w wyniku
podpisanego 28 czerwca 1919
r. traktatu wersalskiego przyznawały Polsce prawo do wybrzeża Morza Bałtyckiego, a
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konkretnie do 147 km odcinka
– od Sopotu mniej więcej do
rzeki Piaśnicy na wysokości Jez.
Żarnowieckiego. Na terenach
tych nie znajdował się żaden
port - pomysł budowy portu w
Gdyni dopiero kiełkował. W
związku z tym Puck był jedynym miejscem, w którym mogły
dokonać się zaślubiny.
Gen. Józef Haller jako szef
Frontu Pomorskiego został odpowiedzialny za przejęcie Pomorza od wojsk niemieckich.
Nazywano go również błękitnym generałem od koloru munduru, jaki nosi jego żołnierze.
10 lutego gen. J. Haller wraz z
ministrem Spraw Wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim (późniejszym prezydentem Polski), sztabem, marynarzami i artystami wyruszyli pociągiem z Torunia do Gdańska.
Następnie w Gdańsku doszło do
spotkania z tamtejszą Polonią,
która ufundowała dwa pierścienie z napisem „Gdańsk – Puck
10 lutego 1920”.
Gen. Haller we wspomnieniach o dniu zaślubin tak pisał:
„W Pucku na stacji kolejowej
dosiadłszy konia ruszyłem tęgim kłusem w otoczeniu szwadronu kawalerii. Delegacja
rządu i wojska dojechała samochodami do portu, gdzie pod
pięknie udekorowanym namiotem odprawiona została Msza
św. celebrowana przez Dziekana Frontu Pomorskiego księdza Wryczę. Po Mszy św. jeszcze przejechałem przed frontem oddziałów ustawionych
wzdłuż wybrzeża. Na prawym
skrzydle stał 1-szy pułk Ułanów
Krechowieckich. Przeglądałem
wojsko przy dźwiękach hymnu
narodowego i salucie armatnim
wjeżdżając przytem w wodę

morza częściowo zamarzniętego: lód łamał się pod nogami
końskimi. Na samym wybrzeżu
na pięknie wybudowanym postumencie drewnianym stał
stary strażnik polskiego morza
– kaszubski rybak, w stroju rybackim z wiosłem na ramieniu i
młody marynarz nowej wojennej marynarki polskiej. Na mój
znak została podniesiona bandera wojenna, która uroczyście
wzniosła się na maszt przy salutach armatnich i dźwięku
hymnu narodowego; wszystkie
oddziały wraz z całą ludnością,
oddały honory z odkrytymi głowami; a radosne łzy błyszczały
w oczach. Po uciszeniu przemówiłem krótko wskazując na ten
dzień powrotu nad morze: „Dzisiaj od wiernego Kaszuby strażnika tego Bałtyku odbiera morską straż polski marynarz. Na
znak ślubu Bałtyku z Rzeczpospolitą wrzucam jeden z pierścieni danych mi przez polską
ludność Gdańska w nurty Bałtyku”.
Po uroczystościach w Pucku,
następnego dnia gen. Haller
udał się do Wielkiej Wsi (obecnie Władysławowo), skąd w
kierunku Rozewia wyszedł w
pierwszy rejs pod polską banderą kuter Stella Maris
(Gwiazda Morza).
GL ∎

∎ „Głowę trzeba
nosić wysoko”

K

s. Rafał Starkowicz napisał książkę poświęconą
kpt. Zbigniewowi Sulatyckiemu.
Jest to „bogato ilustrowana,
wydana na papierze kredowym
publikacja opisująca życie i losy
kapitana Zbigniewa Sulatyckiego – kapitana żeglugi wiel-

kiej, patrioty, działacza katolickiego odznaczonego w 2016
roku Krzyżem Wielkim Orderu
Odrodzenia Polski.
Książka
zawiera
słowo
wstępne Abp Sławoja Leszka
Głódzia, podzielona jest na
dwie części. Pierwsza z nich
opisuje historię życia kapitana,
natomiast druga zawiera wywiady ze znanymi Polakami, takimi jak m.in.: Bp Antoni Pacyfik Dydycz, Premier Jarosław
Kaczyński, Premier Jan Olszewski, Minister MSWiA Joachim
Brudziński, Ojciec dr Tadeusz
Rydzyk CSsR, na temat osoby
kapitana Sulatyckiego i jego
wpływu na polski interes gospodarczy, a także kształtowanie patriotycznych postaw młodego pokolenia”.
Książkę będzie można nabyć
w przyszłą niedzielę po mszach
świętych w cenie 30 zł. Nabyć
można również w internecie na
stronie www.hurtpawel.pl.
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∎ Faworki i
pùrcle - przepisy
od Koła Gospodyń

C

zas upływa nieubłaganie,
jeszcze niedawno przygotowywaliśmy się do Bożego
Narodzenia, zaś teraz zapusty.
Dawniej w zapusty jedzono
dużo tłustych dań, bardzo popularne były zwłaszcza pùrcle
(pączki) i faworki, zwane również w niektórych regionach
chrustem lub chruścikami. Objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem, które obficie zapijano

3
Z nastaniem wieczora, gdy
słońce zaszło, przynosili do
Niego wszystkich chorych i
opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił
wielu dotkniętych rozmaitymi
chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze
było ciemno, wstał, wyszedł i
udał się na miejsce pustynne, i
tam się modlił. Pośpieszył za
Nim Szymon z towarzyszami, a
gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu:
«Wszyscy Cię szukają». Lecz On
rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie
indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem».
I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
Rozważanie
omóc chorym znaleźć Jezusa – to bez wątpienia zadanie, jakie stoi przed nami. Dołożyć starań, by osoba chora lub
starsza mogła wziąć udział w
niedzielnej Mszy św., wyspowiadać się. Może tęskni za Jezusem, bo już tak dawno nie była
w swoim kościele, a nie ma
śmiałości poprosić, by ktoś ją
zawiózł? Nie jesteśmy w stanie
przywrócić nikomu zdrowia-to
może tylko Bóg. Możemy jednak mieć udział w uzdrawiającym działaniu Chrystusa, pomagając spotkać się z Nim osobom chorym lub starszym, jakie
znamy.
Głos Michała Archanioła

wódką.
Około XVI wieku w Polsce
pojawił się zwyczaj jedzenia
pączków w wersji słodkiej. Wyglądały one nadal nieco inaczej
niż obecnie – w środku miały
bowiem ukryty mały orzeszek
lub migdał. Ten, kto trafił na
taki szczęśliwy pączek, miał cieszyć się dostatkiem i powodzeniem. Ciekawostką niech będzie, że po rozpoczęciu Wielkiego Postu gospodynie dokładnie myły i szorowały
wszystkie naczynia, w których
pieczono i smażono mięso na
zapusty, następnie chowały je
aż do Świąt Wielkanocnych.
Dziś chcielibyśmy zaproponować przepisy na pùrcle i faworki.
∎ Faworki
Składniki: 1kg mąki, 4 jajka, 1
szklanka kwaśnej śmietany, 1
szklanka cukru, 2 łyżeczki
proszku do pieczenia, 10 dag.
roztopionej margaryny
Sposób przygotowania:
Ze składników wyrobić ciasto.
Rozwałkować. Nożem lub radełkiem wycinać paski, a następnie romby. W środku każdego rombu zrobić nacięcie,
przez które przełożyć jeden koniec ciasta. Rozgrzać olej w
garnku do ok.180 st. C i wkładać
do niego po kilka faworków jednocześnie. Smażyć na złoty kolor, po około 30 - 60 sekund z
każdej strony. Po ostudzeniu
posypać cukrem pudrem.
∎ Pączki na serku waniliowym
Składniki: 300 g serka homogenizowanego waniliowego np.

Danio, 3 jajka, 1,5 szkl. mąki
pszennej, 1,5 łyżeczki proszku
do pieczenia, szczypta soli, olej
do głębokiego smażenia, posypka do obtaczania pączków z
200 g cukru i 4 łyżeczek cynamonu.
Sposób przygotowania:
Serek połączyć z jajkami. Dodać mąkę pszenną, proszek do
pieczenia i sól. Dokładnie wymieszać. W szerokim garnku
rozgrzać olej do ok.180 st. C.
Niewielką łyżką nakładać porcje ciasta na rozgrzany olej, od
czasu do czasu maczając ją w
odłożonym oleju (by ciasto nie
kleiło się do łyżki). Smażyć do
złotego koloru. Usmażone
pączki odkładać na ręcznik papierowy do odsączenia. Jeszcze
ciepłe obtoczyć w cukrze z cynamonem.
Życzymy wszystkim udanych
wypieków. Smacznego!
Joanna Liss, KGW Starzyno ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Jesteśmy
potrzebni

I czytanie: Hi 7, 1-4. 6-7
II czytanie: 1 Kor 9, 16-19.
22-23
Ewangelia: Mk 1, 29-39
Słowa Ewangelii
o wyjściu z synagogi Jezus
przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona
leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i
podniósł ją, ująwszy za rękę, a
opuściła ją gorączka. I usługiwała im.

P

P

o. Jarosław Krawiec OP,
„Ewangelia 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Jutro po mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00 poświęcenie chleba i wody ku czci św. Agaty.
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2. W piątek ks. Jan odwiedzi chorych z sakramentami świętymi,
a ks. Sebastian w sobotę.
3. W sobotę o godz. 11.00 na plebanii spotkanie dla scholki, a w
niedzielę po mszy o godz. 10.00 dla kandydatów do sakramentu bierzmowania, a po mszy o godz. 12.00 dla rodziców
i dzieci pierwszokomunijnych.
4. W przyszłą niedzielę spotkania różańcowe w Kłaninie (o
godz. 13.30), Starzynie i w Werblini.
5. W przyszłą niedzielę nabyć będzie można książkę ks. Rafała
Starkowicza, poświęconą kpt. Zbigniewowi Sulatyckiemu w
cenie 30 zł.
6. Sołtys Starzyna zaprasza na spotkanie wiejskie we wtorek
na godz. 18.00 do remizy OSP w Starzynie.
7. U ministrantów jest do nabycia nowy numer "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 i zdjęcie dekoracji świątecznej mieszkańcom z ul. Nowy Świat ze Starzyna,
a na sobotę po mszy porannej o sprzątanie kościoła prosimy
mieszkańców z ul. Osiedle Leśne ze Starzyna.
9. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Łucję Bizewską, lat 73 z ul. Żarnowieckiej ze Starzyna.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 5 lutego 2018 r. – Wspomn.
św. Agaty, dziewicy i męczennicy
07:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Ojciec Józef Radtke, z rodziny Radtke
Wtorek, 6 lutego 2018 r.
– Wspomnienie św. Pawła Miki
i Towarzyszy, męczenników
07:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Boskiej dla parafii Starzyno i Tyłowo
18:00 + Z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny p. Barbary i Antoniego
Jankowskich w 35. rocznicę ślubu, oraz +
Matka Stefania Jankowska (5 r. śm.)
Środa, 7 lutego 2018 r.
07:00 W intencji parafian
17:00 Nowenna Werblinia: Dziękczynna o dalsze bł. dla rodziny; + Matka Jadwiga Klein;
+ Felicja Dettlaff; + Łucja (1 r. śm.) i Franciszek Dzierżyńscy
18:00 Nowenna Starzyno: + Mąż Mirosław, teść
Tadeusz, szwagierka Teresa Konieczna; +
Alicja Fleming; + Anna Bobrycka, Marta i
Józef Dawidowscy; + Teresa Brzozowska,
z rodziny Brzozowskich i Koss; + Helena i
Franciszek Muza, Brygida i Jan Fleming

Papieska intencja
na luty
Intencja ogólna: Aby ci, którzy
sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Myśl tygodnia
„Bogactwem, odpoczynkiem i
zdrowiem cieszymy się w pełni
wtedy, gdy je tracimy i odzyskujemy”
M. Jastrun ∎
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.

Czwartek, 8 lutego 2018 r.
07:00 + Rodzice Otylia (r. śm.) i Franciszek Bulczak, z rodziny Bulczak
18:00 + Rodzice Monika i Leon Kirszling, Marta
i Teofil Mroch
Piątek, 9 lutego 2018 r.
07:00 + Małgorzata Orzeł
18:00 + Dziękczynna z prośbą o zdrowie i
opiekę Matki Boskiej dla matki chrzestnej
Anny Plińskiej
Sobota, 10 lutego 2018 r. – Wspomnienie
św. Scholastyki, dziewicy
07:00 + Ojciec Józef Kromlicki (dn. ur.)
18:00 + Matka Brygida Muttka
Niedziela, 11 lutego 2018 r.
– VI Niedziela Zwykła / Dzień Chorych
07:00 + Rodzice Anna i Zygmunt Jankowscy, ojciec Franciszek Kreft, brat Rafał, ciocia
Prakseda, dziadkowie z obojga stron
08:30 Werblinia: + Maria i Jan Lesnau
10:00 + Augustyn i Leokadia Marzejon, Alfons
Drzeżdżon
12:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy
18:00 + Syn Rafał Sluzewski

