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Z życia Kościoła

∎ Światowy
Dzień Chorego

D

zisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chorego.
Światowy Dzień Chorego
został ustanowiony z inicjatywy Jana Pawła II 13 maja
1992 roku, w 11 rocznicę zamachu na jego życie na Placu
Świętego Piotra. 11 luty to
dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, ustanowionego na pamiątkę Jej pierwszego objawienia Bernadetcie Soubirus
w Grocie Massabielskiej w
1858 roku. Jan Paweł II podkreślił, iż „ ma on na celu
uwrażliwieniu katolickich instytucji działających na rzecz
służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej
opieki chorym, pomaganiu
chorym w dowartościowaniu
cierpienia na płaszczyźnie
ludzkiej, a przede wszystkim
na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia
wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych i popieranie
coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu”.
Ważną rolę w uwrażliwieniu na potrzeby cierpiących
odgrywają coroczne Orędzia
Papieskie na Światowy Dzień

Chorego. Są one apelem do
podjęcie współpracy pomiędzy narodami biednymi i bogatymi, pomiędzy instytucjami kościelnymi i świeckimi
w celu ochrony zdrowia życia
ludzkiego. Ojciec Święty przypomina w nich o godności i
wielkiej wartości człowieka
chorego oraz z naciskiem
broni prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
W tym dniu szczególnie pamiętajmy o tych chorych, którzy żyją blisko nas, a którym
możemy w jakikolwiek sposób
pomóc.
NP ∎

∎ W środę Popielec – pierwszy
dzień Wielkiego
Postu

B

ramą, przez którą wchodzi się w Wielki Post i
Wielkanoc, jest Środa Popielcowa. To czas zatrzymania się i zadumy nad codziennym życiem.
Dziś kilka faktów związanych ze Środą Popielcową. Po
pierwsze - w tym dniu nie obowiązuje katolików udział we
Mszy św. Ciekawostką jest, że
w kościołach gromadzą się
tłumy wiernych porównywalne do najważniejszych
świąt chrześcijańskich. Dla

niektórych wiernych posypanie głowy popiołem jest jednym z najważniejszych dni w
roku liturgicznym.
Po drugie - w trakcie posypywania głów, kapłan wypowiada słowa z Pisma Świętego: "Prochem jesteś i w
proch się obrócisz" (Rdz 3,19)
lub "Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię!" (Mk 1,15).
Po trzecie od VII w. Środa
Popielcowa była dniem, który
rozpoczynał liturgiczny okres
pokuty. Za takie grzechy jakie
jak: morderstwo, nierząd, zaparcie się wiary nakładano
ciężkie praktyki pokutne i wykluczano z liturgii eucharystycznej od Środy Popielcowej
aż do Wielkiego Czwartku.
Praktyki te z czasem straciły
znaczenie, aż wreszcie zanikły
w ogóle. Przetrwał jednak
duch pokuty i ceremonia posypywania popiołem. Natomiast
Papież Urban II w 1091 r. polecił ten zwyczaj wszystkim
wierzącym na rozpoczęcie
Wielkiego Postu, który od tego
momentu stał się czasem powszechnej pokuty.
Po czwarte popiół, którym
posypuje się głowy wiernych
przygotowany jest z gałązek
palm lub innych drzew poświęconych w roku poprzednim.
Po piąte - od Środy Popielcowej obowiązuje w liturgii
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kolor fioletowy, w kościołach
rzadziej odzywają się dzwony
i grają organy.
O zachowaniu postu ścisłego chyba wszyscy pamiętają. Zgodnie z rozporządzeniem Konferencji Episkopatu
w Polsce powinniśmy przestrzegać następujących przepisów postnych: Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są
zobowiązani do zachowania w
ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku i w Środę Popielcową. Nakaz ten nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi w piątek
przypada uroczystość. Natomiast wierni między 18 a 60
rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych są zobowiązani do
zachowania postu ścisłego w
Środę Popielcową i Wielki Piątek. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz
na dwa skromne posiłki w
ciągu dnia.
Na koniec ciekawostka regionalna. Na Kaszubach wg
dawnych tradycji w domach
chowano wszystkie instrumenty muzyczne, a wyciągano
je dopiero po zakończeniu
Wielkiego Postu. Wierzono
także, że popiół, prócz znaczenia czysto religijnego, uchroni
głowy Kaszubów przez cały
rok od bólu.
GL ∎

Z życia Archidiecezji

∎ Żelistrzewo –
Rekolekcje Ojca
Szustaka

W

pobliskiej
Parafii
NSPJ w Żelistrzewie
od najbliższej środy tj. rozpoczynają się rekolekcje,
które głosić będzie m.in. ojciec Adam Szustak.
Dla jednych postać nieznana, dla innych bardzo ceniona. Ojciec Adam - dominikanin, prowadzi m.in. popularny serwis internetowy pod
nazwą "langusta na palmie" a
jego kalendarz rekolekcyjny
wypełniony jest po brzegi na
kilka lat.
O. Szustak tak pisze o sobie:
"Jestem dominikaninem, czyli
zakonnikiem należącym do
Zakonu Kaznodziejów (Ordo
Praedicatorum), który jest
częścią Kościoła Katolickiego.
Wiekiem powoli zbliżam się
do czterdziestki. Do braci dominikanów dołączyłem kilkanaście lat temu, a od trzech lat
prowadzę życie wędrownego
kaznodziei. W praktyce oznacza to, że choć jestem przypisany do klasztoru dominikanów w Łodzi, to moim domem
jest każde miejsce, w którym
się akurat znajduję, czyli średnio co trzy dni inny, kolejny i
często zupełnie nowy kawałek
świata. Teraz chyba najważniejsze. Dewizą mojego życia
jest stare dominikańskie powiedzenie: Głosić Ewangelię
wszystkim, wszędzie i na
wszelkie sposoby. Każdego
dnia staram się więc opowia-

dać Dobrą Nowinę, którą przyniósł Jezus Chrystus, co tak naprawdę oznacza, że próbuję
gadać głównie o Nim, bo to
właśnie On jest najlepszą wiadomością dla każdego człowieka. Głoszę zatem na wielotysięcznych stadionach, w kościołach i parafiach, w aulach
uniwersyteckich i salach kinowych, jak również w prywatnych domach, dla jednej
osoby. Nie ma tu żadnych
ograniczeń: jeśli tylko da się
gdzieś gadać, mogę tam gadać,
a jeśli się nie da, to wymyślę jakiś sposób, żeby się jednak
dało."
Program rekolekcji w Żelistrzewie jest następujący:
Środa, 14 lutego - Msza z nauką godz. 08:30 oraz 17:00;
Msza z kazaniem + konferencją 18:30;
Czwartek, 15 lutego – Msza
z nauką godz. 17:00; Msza z
kazaniem+ konferencją 18:30;
Piątek, 16 lutego – Msza z
nauką godz. 17:00; Msza z kazaniem + konferencją: 18:30;
Sobota, 17 lutego – godz.
09:00 Msza z kazaniem + konferencja
ze
szczególnym
uwzględnieniem małżeństw i
osób żyjących w związkach
niesakramentalnych;
Można pojechać, posłuchać,
przemyśleć, z pewnością
warto.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Jesteś dla mnie
ważny

I czytanie: Kpł 13, 1-2. 45-46
II czytanie: 1 Kor 10, 31 – 11, 1

Ewangelia: Mk 1, 40-45
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Słowa Ewangelii
ewnego dnia przyszedł do
Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli
zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością,
wyciągnął rękę, dotknął go i
rzekł do niego: «Chcę, bądź
oczyszczony». Zaraz trąd go
opuścił, i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał
i zaraz go odprawił, mówiąc
mu: «Bacz, abyś nikomu nic
nie mówił, ale idź, pokaż się
kapłanowi i złóż za swe
oczyszczenie ofiarę, którą
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

P

Lecz on po wyjściu zaczął
wiele opowiadać i rozgłaszać
to, co zaszło, tak że Jezus nie
mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Rozważanie
powiadając o swojej posłudze wobec ubogich i
trędowatych, św. Matka Teresa mówiła, że najgorszą rzeczą dla ludzi, których spotykała codziennie na ulicach Kalkuty, była świadomość, że są
niepotrzebni. Nikomu nie zależało na ich zdrowiu, nikt na
nich nie czekał. Dlatego razem

O

3

ze swoimi siostrami starała się
nie tylko tych ludzi nakarmić,
ale również dać im poczucie,
że nie są sami. Zauważmy, że
Jezus mógł uzdrowić trędowatego swoim słowem, zachowując bezpieczny dystans. Tak
nakazywało Prawo. On jednak
zbliżył się, wyciągnął rękę i
dotknął go. Bóg przychodzi
bardzo blisko, kiedy jesteśmy
samotni, cierpiący i odrzuceni,
dotykając miłością naszych
serc.
o. Jarosław Krawiec OP,
„Ewangelia 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
Wielkiego Postu do podejmowania postanowień, szczególnie abstynencji. Drogi
Dzisiaj w kościele, we wspomnienie Matki
Krzyżowe w piątki po mszy świętej o godz.
Boskiej z Lourdes, Międzynarodowy Dzień
7.00, 16.30 w Werblini, 17.30 i 19.00 w StaChorych – jutro po mszach świętych o godz.
rzynie. Gorzkie Żale od przyszłej niedzieli w
7.00 i 18.00 udzielimy sakramentu namaszStarzynie o godz. 15.00, a w Werblini przed
czenia chorych.
mszą świętą o godz. 8.30.
W sobotę o godz. 10.00 na plebanii spotka- 7. U ministrantów jest do nabycia nowy nunie dla scholki, a w niedzielę po mszy o
mer „Gość Niedzielnego” i „Głosu Michała
godz. 10.00 dla kandydatów do sakramentu
Archanioła”.
bierzmowania, a po mszy o godz. 12.00 dla 8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
dzieci pierwszokomunijnych.
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za paKs. Arcybiskup Metropolita Sławoj Leszek
mięć o krzyżach przydrożnych i kapliczGłódź udzieli sakramentu bierzmowania
kach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
młodzieży naszej parafii w niedzielę 22
mieszkańcom z ul. Osiedle Leśne ze Stamaja o godz. 18.00.
rzyna, a na sobotę po mszy porannej o
Dzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie (o
sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców z
godz. 13.30), Starzynie i w Werblini. Wspólul. Cichej i Bukowej ze Starzyna.
noty Żywego Różańca zapraszamy w mie- 9. Z naszej parafii pożegnaliśmy śp. Bronisiącach lutym i marcu do udziału w nabosławę Pranga, lat 89 ze Starzyńskiego
żeństwie Gorzkich Żali.
Dworu.
Dzisiaj nabyć można książkę ks. Rafała Starkowicza, poświęconą kpt. Zbigniewowi Sulatyckiemu w cenie 30 zł.
Poniedziałek, 12 lutego 2018 r.
W środę Popielec – rozpoczęcie czasu Wiel- 07:00 W intencji parafian.
kiego Postu. Msze święte o godz. 7.00, 18:00 + Anna i Józef Niezgoda, Irena Maciejew10.00, 17.00, 18.00 i 19.00 z obrzędem poska.
sypania głów popiołem – w tym dniu obo- Wtorek, 13 lutego 2018 r.
wiązuje ścisły post. Zachęcamy w czasie 07:00 W intencji parafian

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.

3.

4.

5.
6.

∎ Intencje mszalne
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17:30 + Jadwiga Jeszke (1 r. śm.)
Papieska intencja
18:00 + Żona Zdzisława Felkner (1 r. śm.)
na luty
Środa, 14 lutego 2018 r. – Popielec
07:00 Starzyno: + Ojciec Augustyn Obercich (dn. ur.), chrze- Intencja ogólna: Aby ci, którzy
sprawują władzę materialną, pośniaczka Beata
lityczną lub duchową, nie po10:00 Starzyno: O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jó- zwolili, by rządziła nimi korupzefa i Czesława Ritz
cja.
17:00 Nowenna Werblinia:
- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla chorych, star- Myśl tygodnia
szych i cierpiących
„Osoba uboga ma wszystko
18:00 Nowenna Starzyno:
u Boga”
Bł. Honorat Koźmiński ∎
- Do Matki Boskiej dziękczynna za odebrane łaski z
prośbą o dalsze dla rodziny
Redakcja: Damian Pulczyński,
Piotr Plasun.
+ Helena i Franciszek Muza, Brygida i Jan Fleming
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
+ Rodzice Byczke, siostra Stanisława
oraz artykuły do publikacji prosimy
+ Halina i Wiesław Kołodzik
kierować na adres mailowy redakcji:
+ Antoni Falkowski (10 r. śm.)
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
+ Mąż Łucjan, syn Leszek
w czwartek wieczorem. Archiwalne
+ Mąż Alfons Muttke
numery biuletynu znajdują się na stro+ Rodzice Stanisław i Władysława Zielke, brat Florian; nie internetowej parafii. Pozyskane
+ Brunon i Łukasz Licau
ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.
+ Lidwinia (r. śm.) i Alfons Stefanowscy
+ Mąż Marek Preiss
+ Mąż i ojciec Jan Pipka
19:00 Starzyno: + Zygmunt Bigott, rodzice Elżbieta i Józef
Czwartek, 15 lutego 2018 r.
07:00 + Bożena Dudek (dn. ur.)
18:00 + Dziadkowie Marianna i Adam Łubniewscy, Marta i Teofil Ustarbowscy
Piątek, 16 lutego 2018 r.
07:00 + Regina Kromlicka (dn. ur.)
17:00 Werblinia: O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Leny i Laury
18:00 + Anna i Franciszek Marszewscy, matka Florentyna, ojciec Kazimierz
Sobota, 17 lutego 2018 r.
07:00 + Matka Gertruda (20 r. śm.), ociec Brunon, siostra Halina
18:00 + Rodzice Magdalena i Jan Kromliccy
Niedziela, 18 lutego 2018 r. – I Niedziela Wielkiego Postu
07:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny p. Wysockich w rocznicę ślubu
08:30 Werblinia: + Agnieszka i Brunon Miotke, Stanisław i Leszek
10:00 + Rodzice Anna i Augustyn Bullmann, bracia oraz Bronisława Syldatk
12:00 + Józef Mach (r. śm.), brat Andrzej
18:00 + Matka Teresa Szweda

