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Z życia Kościoła

∎ Wielki Post to
czas modlitwy,
postu i jałmużny

M

odlitwa i Słowo Boże
dały Chrystusowi odpowiedź na każde kuszenie
szatana. My także mamy tę
szansę, żeby przez praktyki
wielkopostne
bardziej
otworzyć się na Słowo Boże i
dzięki Słowu Bożemu dać
odpowiedź na to wszystko,
co jest w naszym życiu w
chaosie i rozbiórce – powiedział
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
abp Stanisław
Gądecki, zachęcając do
naśladowania Chrystusa.
W przesłaniu na tegoroczny
Wielki Post Franciszek przestrzegł przed groźbą oziębienia miłości w ludzkich sercach.
Dzieje się tak, gdy człowiek
ulega chciwości pieniądza,
którego następstwem jest odrzucenie Boga. Wtedy nie
przyjmuje się pocieszenia,
które daje Bóg, ale wybiera się
przygnębienie. Ono zaś przeradza się w przemoc przeciwko tym, których uważa się

za zagrożenie naszych „pewników”. Mogą się nimi stać nienarodzone dziecko, chory starzec, gość będący przejazdem,
cudzoziemiec.
Papież wskazał także, iż
syndromem stygnięcia miłości
dotknięty jest także stworzony świat, gdzie zatruwa się
ziemię, zanieczyszcza morza, a
niebiosa poorane są przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci.
Jako antidotum na te zagro-

żenia Franciszek proponuje
klasyczne środki: modlitwę,
jałmużnę i post - to sprawdzone „lekarstwa” na duchowe bolączki współczesnych ludzi, na co wskazuje
papież Franciszek w orędziu
na tegoroczny Wielki Post. DP ∎

∎ Akcja "Misjonarz na Post"

T

rwa Wielki Post. Jak
wiadomo w tym czasie

warto podjąć różne postanowienia: post, modlitwę,
ofiarowanie cierpienia lub
inne.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki po raz kolejny
zainaugurował akcję „Misjonarz na Post”. Akcja ta ma na
celu duchowe wsparcie jednego z 2048 polskich misjonarzy (kapłanów, zakonników
lub siostry zakonne) pracujących w różnych regionach
świata.
Aby wziąć
udział w akcji
wystarczy
wypełnić
krótki formularz dostępny
na stronie internetowej:
misjonarznapost.pl (wymagane jest
podanie imienia, nazwiska i
adresu e-mailowego). Następnie na naszą skrzynkę pocztową (mailową) otrzymamy
informację z danymi wylosowanego misjonarza. Każdy indywidualnie wybiera formę
duchowego wspierania przypisanego misjonarza lub misjonarki.
Być może ktoś wylosuje "naszego" misjonarza ks. Tadeusza Semmerlinga lub "naszą"
misjonarkę s. Brygidę Ko-
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eppen?
Honorowy patronat nad akcją objęli abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP
oraz bp Jerzy Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie internetowej
www.misjonarznapost.pl. GL ∎

Z życia Archidiecezji

∎ Droga krzyżowa na Kalwarii
Wejherowskiej

Z

achęcamy do uczestniczenia w nabożeństwie
drogi krzyżowej na Kalwarii
Wejherowskiej.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, odprawiane w każdy piątek Wielkiego Postu, przyciągają na Kalwarię tłumy wiernych. Droga krzyżowa na Kalwarii rozpoczyna się wyjściem
z kościoła klasztornego i procesją do Kaplicy Piłata (ok.
godz. 16.00). Wcześniej o godzinie 15.00 jest odprawiana
msza święta i uczczenie relikwii Krzyża św. Przed tą mszą
o godz. 14.40 śpiewane są Godzinki ku czci Męki Pańskiej.
Później na czele procesji
niesione są chorągwie kalwaryjskie oraz krzyż. Przystanki
Drogi Krzyżowej przypadają
przy głównych kaplicach Kalwarii.
Co roku organizowane jest
również w Wielki Tydzień Misterium Męki Pańskiej, co stanowi połączenie uroczystości
religijnej z inscenizację teatralną okazującą Mękę Jezusa
Chrystusa. Wielkie wrażenie

na widzach wywiera szczególnie moment przybicia Chrystusa do krzyża i scena Jego
śmierci. Dzięki wysokim walorom duchowym i artystycznym inscenizacje zyskały duży
rozgłos i uznanie, przyciągając
coraz liczniejsze grono wiernych. W misterium grają
członkowie grupy teatralnej
Misternicy Kaszubscy, działającej przy Wejherowskim Centrum Kultury. Nową tradycją
jest inscenizacja wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, organizowano na ulicach Wejherowa w
Niedzielę Palmową.
kalwariawejherowska.pl ∎

Warto pomagać!

∎ Twój 1% może
bardzo wiele!

P

oczątek każdego roku to
czas składania zeznań
podatkowych za poprzedni
rok. Już od kilkunastu lat
możemy przekazać 1% naszego podatku na rzecz różnych organizacji pożytku
publicznego (OPP).
Oczywiście, aby organizacja
pozarządowa mogła uzyskać
status organizacji pożytku publicznego, musi prowadzić
tzw. działalność pożytku publicznego, czyli działalność
społecznie użyteczną w sferze
zadań publicznych. Dopiero
uzyskanie tego statusu i wpisanie danej organizacji w wykazie na stronie internetowej
daje organizacjom możliwość
otrzymywania 1% podatku
dochodowego.
Zadania, jakie realizują organizacje są różnorodne i
obejmują np.: cele pomocy

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności charytatywnej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym;
działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
działalności na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży; ratownictwa i ochrony ludności; pomocy ofiarom katastrof, klęsk
żywiołowych,
konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą; promocji i organizacji
wolontariatu; działalności na
rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Wg danych z Ministerstwa
Finansów liczba podatników,
którzy w rozliczeniu za 2016 r.
zadeklarowali
przekazanie
1% należnego podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 13,6 mln,
co stanowiło 50% ogólnej
liczby podatników. Wg stanu
na dzień 15 września 2017 r.
łączna kwota 1% należnego
podatku przekazana na rzecz
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organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 r.
wyniosła 660,2 mln zł, zaś
przeciętna wysokość przekazanej kwoty 1% wyniosła 49
zł.
Wydawać by się mogło, że
1% to niewiele i przekazywanie nawet kilkudziesięciu groszy czy złotych nie ma sensu.
Nic bardziej mylnego! Otóż
gdyby każdy z nas przekazał
choć 1 złoty podatku, to cała
przekazana kwota byłaby bardzo duża. Wiadomo - ziarnko
do ziarnka, a zbierze się
miarka. Pamiętajmy więc, aby
w zeznaniu podatkowym lub
wniosku (w przypadku emerytów i rencistów, którzy nie
składają zeznań) wpisać numer organizacji pożytku publicznego i przekazać ten symboliczny 1%.
W najbliższych numerach
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biuletynu
przybliżać
bę- królestwo Boże. Nawracajcie
dziemy organizacje pożytku się i wierzcie w Ewangelię!»
publicznego (głównie te z naRozważanie
szego terenu), na które można
więty Marek w jednym zdaprzekazać 1% podatku. GL ∎
niu swojej Ewangelii zawarł
czterdzieści trudnych dni
zmagań Jezusa na pustyni.
Słowo Boże na niedzielę
Czterdzieści długich dni i nocy
samotności, prób i walki. W
pokusie najgorszą rzeczą jest
uznanie, że jesteśmy sami. Tak
I czytanie: Rdz 9, 8-15
nie jest! Właśnie wtedy Bóg
II czytanie: 1 P 3, 18-22
wyciąga do nas swoją rękę,
Ewangelia: Mk 1, 12-15
walcząc razem z nami. Jest
Słowa Ewangelii
szczególnie blisko, choć nasze
uch wyprowadził Jezusa przeczucie może temu przena pustynię. A przebywał czyć. On jednak nigdy nie zona pustyni czterdzieści dni, stawia swoich dzieci w niebezkuszony przez Szatana, i był ze pieczeństwie. Chrystus. który
zwierzętami, aniołowie zaś sam walczył na pustyni, wie
Mu służyli.
przecież doskonale, że tylko z
Gdy Jan został uwięziony, Nim możemy skutecznie pokoJezus przyszedł do Galilei i gło- nać pokusy i zło.
o. Jarosław Krawiec OP,
sił Ewangelię Bożą. Mówił:
„Ewangelia 2018” ∎
«Czas się wypełnił i bliskie jest

Ś

∎ Nasza pomoc
od Pana

D

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
bożeństwie Gorzkich Żali.
6. U ministrantów do nabycia jest nowy nuTrwa Wielki Post. Drogi krzyżowe w piątki
mer „Gościa Niedzielnego i „Głosi Michała
po mszy świętej o godz. 7.00, o 16.30 w
Archanioła”. W biurze parafialnym do nabyWerblini, o 17.30 i 19.00 w Starzynie. Gorzcia książka autorstwa ks. Rafała.
kie Żale w Starzynie o godz. 15.00, 7. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
a w Werblini i w Starzyńskim Dworze przed
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamszami świętymi.
mięć o krzyżach przydrożnych i kapliczW biurze parafialnym nabyć można paschakach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
liki w cenie 10 zł.
mieszkańcom z ul. Cichej i Bukowej ze StaW przyszłą niedzielę spotkanie po mszy o
rzyna a na sobotę po mszy porannej o sprzągodz. 12.00 dla dzieci pierwszokomunijtanie kościoła prosimy mieszkańców z ul.
nych. Dzisiaj po mszy świętej o godz. 12.00
Spółdzielców i Polnej ze Starzyna.
możliwość wybrania i zamówienia zapro- 8. Od jutra do soboty z racji prac przy główszeń.
nych drzwiach kościoła wchodzimy boczKs. Arcybiskup Metropolita Sławoj Leszek
nym wejściem.
Głódź udzieli sakramentu bierzmowania
młodzieży naszej parafii we wtorek 22 maja
o godz. 18.00.
Poniedziałek, 19 lutego 2018 r.
Wspólnoty Żywego Różańca zapraszamy w 07:00 + Jadwiga, Antoni i Konrad Dettlaff
miesiącach lutym i marcu do udziału w na- 18:00 + Syn Krzysztof Bizewski (dn. ur.)

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.
3.

4.

∎ Intencje mszalne

5.
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Wtorek, 20 lutego 2018 r.
Papieska intencja
07:00 + Rodzice Gertruda i Józef Groen
na luty
17:00 + Zbigniew Śliwiński (1 r. śm.) - ks. Wojciech Gruchała
18:00 + Joanna (dn. ur.) i Jan Skwiercz, Apolonia i Feliks Ma- Intencja ogólna: Aby ci, którzy
sprawują władzę materialną, porzejon
lityczną lub duchową, nie poŚroda, 21 lutego 2018 r.
zwolili, by rządziła nimi korup07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon (dn. ur.)
cja.
17:00 Nowenna Werblinia:
+ Rodzice Blandyna i Brunon, brat Brunon, mąż Jerzy
Myśl tygodnia
+ Mąż Jan Blar
„Post, który wszyscy możecie
18:00 Nowenna Starzyno:
- Do Matki Boskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo praktykować, to strzeżenie
i zdrowie dla rodziny w 9. rocznicę ślubu dla Joanny i waszego serca i waszych zmysłów”
św. Jan Bosko∎
Adama
+ Matka Jadwiga (dn. ur.)
Redakcja: Damian Pulczyński,
+ Mąż Zbigniew (10 r. śm.), teściowie Jan i Apolonia, Piotr Plasun.
szwagier Wacław
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
+ Ewa Bojka (dn. ur.), Stanisław, Agatka, Patryk i An- oraz artykuły do publikacji prosimy
kierować na adres mailowy redakcji:
gelika
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
+ Józef Szomburg (r. śm.)
Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem. Archiwalne
+ Renata Szymańska (m-c po śmierci)
+ Józef, Leonia, Bronisław Obercich, Benedykt Lalow- numery biuletynu znajdują się na stronie internetowej parafii. Pozyskane
ski, Augustyn Meter, Małgorzata Dominik
ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.
Czwartek, 22 lutego 2018 r.
– Święto katedry św. Piotra Apostoła
07:00 + Bracia Andrzej i Leopold
18:00 + Mieczysław Felkner, Ewa Kwidzińska, Zdzisława Felkner
Piątek, 23 lutego 2018 r.
07:00 + Ojciec Alfred Pliński
17:00 Werblinia: O Boże błogosławieństwo w rodzinie
18:00 + Rodzice Anna i Jan Radtke, brat Zbigniew
Sobota, 24 lutego 2018 r.
07:00 Do Matki Boskiej w pewnej intencji
18:00 + Franciszek, Gertruda, Joachim i Franciszek Płomień, Manfred Krampichowski
Niedziela, 25 lutego 2018 r.
– II Niedziela Wielkiego Postu
07:00 + Bronisław Obercich (8 r. śm.)
08:30 Werblinia: + Matka Maria Zielke (dn. ur.), dziadkowie Waleria i Klemens Lemke
10:00 + Rodzice Teodora i Jan Licau
12:00 + Mariola Pupp (dn. ur.), Beata Szeiba, rodzice Kirszling i Szeiba
18:00 + Matka Elżbieta Maj (5 r. śm.), o zdrowie i potrzebne łaski dla siostry Moniki

