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Z życia Kościoła

∎ Za miesiąc
XXXIII Światowy
Dzień Młodzieży

N

ie bój się, Maryjo, zna„ lazłaś bowiem łaskę u
Boga” (Łk 1, 30) to hasło tegorocznego XXXIII Światowego Dnia Młodzieży, który
odbędzie się w Niedzielę
Palmową, 25 marca 2018r.,
na szczeblu diecezjalnym.
To drugie orędzie Papieża
Franciszka w przygotowaniu
do Światowych Dni Młodzieży
w Panamie. W ubiegłym roku
Światowy Dzień Młodzieży na
szczeblu diecezjalnym obchodzony był pod hasłem „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49), a w przyszłym roku młodych prowadzić będą słowa: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się
stanie według twego słowa!»
(Łk 1,38). Złożą się one na
tryptyk Maryjny, który będzie
prowadził młodzież przygotowującą się do spotkania w Panamie, a wcześniej do jesiennego Synodu Biskupów na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.
W orędziu Papież Franciszek podejmuje temat obaw i
niepokojów młodego pokolenia, proponując jako środek
zaradczy „rozeznanie”: „Pozwala nam ono uporządkować

zamęt w naszych myślach i
uczuciach, aby działać w sposób właściwy i roztropny” –
czytamy w orędziu. Następnie
Papież pisze o „powołaniu”,
czyli byciu wezwanym przez
Boga po imieniu, na wzór Maryi: „Bóg wzywając kogoś po
imieniu jednocześnie objawia
mu jego powołanie, swój plan
świętości i dobra, poprzez
który osoba ta stanie się darem dla innych i który uczyni
ją wyjątkową”. Kończąc orędzie Papież wzywa młodych
do odwagi przyjęcia powołania, które ukazuje Bóg, „odwagi realizowania tego, czego
Bóg chce od nas tu i teraz, w
każdej dziedzinie naszego życia. Odwagi, by przyjąć powołanie, które ukazuje nam Bóg;
odwagi, by żyć naszą wiarą,
nie ukrywając jej ani nie pomniejszając” – czytamy w orędziu.
episkopat.pl ∎

∎ Gorzkie Żale

C

zym są Gorzki Żale?
To popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem
pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. - po raz
pierwszy odprawiono je w
1707 r w kościele Świętego
Krzyża w Warszawie. Jego
tekst jak i melodie śpiewów

zachowały oryginalne staropolskie brzmienie, ale nawiązują do wcześniejszych pieśni.
Struktura tego nabożeństwa opiera się na motywach
dawnej Jutrzni, a także zawiera pewne elementy średniowiecznych pasyjnych misteriów liturgicznych. Na ich
podstawie ks. Wawrzyniec Benik ze zgromadzenia księży
misjonarzy świętego Wincentego a Paulo opracował strukturę i napisał tekst nowego nabożeństwa. Na początku XVIII
w proboszcz kościoła św.
Krzyża ks. Bartłomiej Tarło
oraz Bractwo św. Rocha istniejące przy tym kościele, rozpoczęli starania o pozwolenie na
odprawianie specjalnego nabożeństwa pasyjnego. Gorzkie
Żale po raz pierwszy odprawiono 13 marca 1707r.
Nabożeństwo pierwotnie
przeznaczone dla Bractwa
Świętego Rocha, szybko zdobyło popularność wśród wiernych i zostało wprowadzone
do innych kościołów w Warszawie, a następnie w całej
Polsce.
Całość nabożeństwa podzielona jest na trzy części odmawiane cyklicznie, dwukrotnie w ciągu całego Wielkiego
Postu. Rozpoczynają się Zachętą (lub Pobudką), która jest
zawsze taka sama, niezależnie
od części nabożeństwa i wzbu-
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dzeniem intencji (w każdej
części o innej treści), po czym
wykonywane są następujące
pieśni: Hymn, Lament duszy
nad cierpiącym Jezusem, Rozmowa duszy z Matką Bolesną
(tradycja nakazuje śpiewanie
zwrotek nieparzystych kobietom a parzystych mężczyznom), Któryś za nas cierpiał
rany ; po tym z reguły występuje kazanie pasyjne.
Przebieg
nabożeństwa
bywa różny, zależny od lokalnych zwyczajów. Poza wymienionymi pieśniami mogą pojawiać się również takie elementy jak dodatkowe śpiewy,
litanie, antyfony.
Zapraszamy na nabożeństwo w każdą niedzielę Wielkiego Postu. Gorzkie Żale w
Starzynie o godz. 15.00 a w
Werblini i w Starzyńskim
Dworze przed mszami świętymi.
NP ∎

Warto pomagać!

∎ Puckie
Hospicjum
pw. Św. Ojca Pio

z najbardziej znaJedną
nych organizacji pożytku

publicznego w naszym rejonie jest Puckie Hospicjum.
Inicjatorem założenia hospicjum był ks. Jan Kaczkowski - ówczesny kapelan szpitala w Pucku. Puckie Hospicjum Domowe pw. św. Ojca Pio
zostało założone 06.12.2004 r.
Wcześniej na terenie powiatu
nie działy placówki tego rodzaju. Ksiądz Jan tak opowiadał: „(…) likwidowano w szpitalu część oddziału wewnętrz-

nego, który spełniał, w złym
standardzie, warunki oddziału
paliatywnego. Byłem tam kapelanem i chodziłem po domach do chorych, jak każdy
ksiądz. Widziałem, że ludzie
cierpią w agonii umierając na
raka. Nie trzeba było być Napoleonem, żeby wymyśleć, że
trzeba coś zrobić. To nie był nagle strzał Ducha Świętego,
tylko realna potrzeba. Miałem
dobre kontakty z lekarzami i z
pielęgniarkami w szpitalu,
udało mi się taką grupę ‘zajawić’ tym pomysłem i tak powstało na początku mobilne
hospicjum domowe. Wyciągnąłem ze szpitala najlepszy personel, bo wiedziałem z kim chcę
pracować. Wielkim wysiłkiem
całej społeczności, wszystkich
okolicznych księży, parafii i
wszystkich ludzi udało się w
półtora roku postawić hospicjum stacjonarne. I to jeszcze
nie jest nasze ostatnie słowo
(…)”.
W 2006 r. opieką domową
objęto 69 chorych. Wówczas
hospicjum otrzymało też status organizacji pożytku publicznego,
dzięki
czemu
można na jego cele przekazywać 1% podatku.
W 2007 r. rozpoczęła się budowa Hospicjum Stacjonarnego. Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego dokonała Pani Maria Kaczyńska.
19.09.2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie Hospicjum
Stacjonarnego.
Puckie Hospicjum pw. Św.
Ojca Pio w Pucku swoim zasięgiem obejmuje powiat pucki i
część powiatu wejherowskiego. Swoim pacjentom za-

pewnia opiekę
medyczną,
etyczną i duchową. Na stronie
internetowej hospicjum czytamy: "Hospicjum znajduje się
w samym centrum życia, nasi
pacjenci nie tylko chorują i odchodzą, ale po prostu żyją, ciesząc się bieżącym dniem. Towarzysząc choremu, staramy się
dostrzec jego potrzeby, możliwości czy marzenia. Wszystko
po to, aby podnieść jakość życia
w chorobie. Naszym pacjentom
pomagamy zrozumieć, że
wciąż mają wolną wolę, wewnętrzną wolność i osobistą
sprawczość. Zawsze otoczeni
pomocą, żyją aż do końca."
Puckie Hospicjum od początku swojej działalności objęło opieką ponad 1.800 pacjentów wraz z rodzinami w
placówce stacjonarnej oraz
niemal 1.700 pacjentów w
opiece domowej. Poradnia
Medycyny Paliatywnej udzieliła około 5.000 kompleksowych porad lekarskich, pielęgniarskich, psychologicznych
czy dietetycznych.
Wspomóc hospicjum można
na wiele sposobów. Niektórzy
mogą wybrać działalność w
wolontariacie akcyjnym (akcje
promocyjne i charytatywne,
np. przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum, pomoc w administracji, organizacja czy prace w
ogrodzie), inni opiekuńczym
(czyli praca na oddziale) czy
recepcyjnym (praca w recepcji).
Jeśli ktoś zastanawia się
komu przekazać swój 1%
podatku może wybrać Puckie Hospicjum wpisując w
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odpowiednią rubrykę ze- z Jezusem.
znania podatkowego numer
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa:
KRS: 0000231110.
GL ∎ «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy;
postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla MojSłowo Boże na niedzielę
żesza i jeden dla Eliasza». Nie
wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniaI czytanie: Rdz 22, 1-2. 9-13. jący ich, a z obłoku odezwał się
15-18
głos: «To jest mój Syn umiłoII czytanie: Rz 8, 31b-34
wany, Jego słuchajcie!» I zaraz
Ewangelia: Mk 9, 2-10
potem, gdy się rozejrzeli, niSłowa Ewangelii
kogo już nie widzieli przy soezus wziął z sobą Piotra, Ja- bie, tylko samego Jezusa.
kuba i Jana i zaprowadził ich
A gdy schodzili z góry, przysamych osobno na górę wy- kazał im, aby nikomu nie rozsoką. Tam się przemienił wo- powiadali o tym, co widzieli,
bec nich. Jego odzienie stało zanim Syn Człowieczy nie posię lśniąco białe, tak jak żaden wstanie z martwych. Zachona ziemi folusznik wybielić nie wali to polecenie, rozprawiazdoła. I ukazał się im Eliasz z jąc tylko między sobą, co znaMojżeszem, którzy rozmawiali czy „powstać z martwych”.

∎ Dać się
poprowadzić

J
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Rozważanie
oświadczenie apostołów
na Górze Przemienienia
wzmocniło ich wiarę choć jeśli
w pierwszym odruchu czuli się
zaskoczeni i wydarzenia przerastały ich sposób pojmowania. Cóż, Bóg czasem objawia
się w naszym życiu w szczególny sposób: poprzez przeżyte wydarzenia, spotkanych
ludzi albo otrzymane charyzmaty. Początkowo w takich
sytuacjach czujemy się zakłopotani. Nie wiemy, co o tym
myśleć i jak dalej postępować.
Ważne jest, aby się nie przestraszyć i nie zwątpić. Mamy
po prostu przyjąć dary oraz
dać się poprowadzić przez
Pana. A On już o wszystko inne
zadba.
ks. Mariusz Krawiec SSP,

D

„Ewangelia 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Trwa Wielki Post. Drogi krzyżowe w piątki
godz. 17.00 do 18.00; spowiedź święta w
po mszy świętej o godz. 7.00, o 16.00 w
piątek o godz. 16.00 w Werblini, a o godz.
Werblini, o 17.30 i 19.00 w Starzynie. Gorz17.00 w Starzynie. Ks. proboszcz odwiedzi
kie Żale w Starzynie o godz. 15.00, a w Werchorych z sakramentami świętymi w piątek
blini i w Starzyńskim Dworze przed mszami
9 marca, a ks. Sebastian w sobotę 10 marca.
świętymi.
6. W sobotę o godz. 9.00 spotkanie pierwszej
2. W biurze parafialnym nabyć, można pasgrupy dzieci pierwszokomunijnych, a o
chaliki w cenie 10 zł.
godz. 10.00 spotkanie dla grupy drugiej
3. Ofiary na kwiaty do Grobów Pańskich
dzieci pierwszokomunijnych. Dzisiaj po
można składać: parafianie z Werblini u p.
mszy świętej o godz. 12.00 ostatnia możliBojke, parafianie ze St. Dworu u p. Bradtke,
wość wybrania i zamówienia zaproszeń.
a parafianie ze Starzyna, Parszkowa, Rado- 7. U ministrantów jest do nabycia nowy nuszewa, Połchówka, Kłanina i Sulicic w biumer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała
rze parafialnym.
Archanioła”.
4. Na plebanię przynosić już można trwałe 8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
środki żywności, które zostaną przekazane
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za panajbiedniejszym – specjalna zbiórka będzie
mięć o krzyżach przydrożnych i kapliczmiała miejsce tradycyjnie w Wielką Sobotę,
kach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
w czasie święcenia pokarmów.
mieszkańcom z ul. Spółdzielców i Polnej ze
5. W tym tygodniu przypadają dni eucharyStarzyna, a na sobotę po mszy porannej o
styczne – Godzina Święta w czwartek od
sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców z
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ul. Klonowej, Brzozowej, Topolowej i Dębowej ze Starzyna.
9. Otaczajmy naszą serdeczną modlitwą pielgrzymów, którzy wraz z ks. Sebastianem są obecni w Ziemi Świętej.
10.W niedzielę 18 marca rozpoczną się rekolekcje wiekopostne, które poprowadzi ks. Radosław Belling z Gdańska
Matemblewa. 23 marca mszą świętą o godz. 20.00 w Jastrzębiej Górze rozpocznie się Nocna Droga Krzyżowa na
Hel. 24 marca w sobotę o godz. 9.00 spowiedź święta wiekopostna z udziałem spowiedników z parafii dekanatu
żarnowieckiego. 25 marca w Niedzielę Palmową odbędzie
się promocja książki autorstwa Jana Pawła Dettlaffa, poświęconej historii parafii starzyńskiej i mechowskiej – po
południu o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie autorskie
w Mechowej. Serdecznie dziękujemy Urzędowi Gminy w
Pucku za pomoc i zaangażowanie w wydanie tej książki.
11.Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Bernarda
Drafz, lat 50 z Kłanina.

∎ Intencje mszalne

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

Myśl tygodnia
„Głos sumienia jest najlepszym
doradcą”
Ks. Stanisław Zięba ∎
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.

Poniedziałek, 26 lutego 2018 r.
07:00 + Rodzice Jan i Rozalia Waras
18:00 + Chrzestni Zofia i Bolesław Lelwic, Marta Maciszka,
Jan Kwidziński
Wtorek, 27 lutego 2018 r.
Piątek, 2 marca 2018 r.
07:00 + Brigida, Jan i Wiktoria Fleming
07:00 + Kazimierz Białk (dn. ur.)
18:00 + Eryka (1 r. śm.) i Brunon Hallmann
16:30 + Mąż Jan Blar
18:30 + Zygmunt Zielke (r. śm.)
18:00 + Mąż i ojciec Paweł Fleming
Środa, 28 lutego 2018 r.
Sobota, 3 marca 2018 r.
07:00 W intencji parafian
07:00 + Leonia, Józef i Bronisław Obercich
17:00 Nowenna Werblinia: O zdrowie i opiekę 18:00 + Rodzice Helena i Józef Mudlaff
dla Marii; + Mąż Jan Kownatke (r. śm.)
Niedziela, 4 marca 2018 r.
18:00 Nowenna Starzyno: + Kazimierz i
– III Niedziela Wielkiego Postu
Krzysztof Elwardt, Aleksandra Rosinke; 07:00 + Jan, Franciszek Adrian, Franciszek,
+ Teofil Darga; + Stanisław Steinke (dn.
Elżbieta, Jan, Anna, Gerard, Alfons i Apour.); + Antoni Doppka (r. śm.); + Monika,
lonia Pulczyńscy
Kazimierz i Stanisław Kwidziński; + Łu- 08:30 Werblinia: + Franciszek, Joanna i Augucja Bizewska (m-c po śmierci); + Brunon
styn Arendt, Joanna i Jan Skwiercz
i Andrzej Karsznia, Brygida i Franciszek 10:00 + Rodzice Zofia (dn. ur.) i Stefan Steinke
Rutha, Maria i Augustyn Karsznia; + Du+ Rodzice Zofia i Józef Fikus, Zygmunt
sze w czyśćcu cierpiące; + Hildegarda
Zielke
Fleming; + Franciszek (r. śm.) i Wanda 12:00 + Rodzice Magdalena (r. śm.) i Jan KaStefanowscy; + Dziadkowie Józef i Weczykowscy, brat Aleksander
ronika Grenwald, Jadwiga i Augustyn 15:00 Starzyński Dwór: + Członkinie Żywego
Kromliccy
Różańca ze Starzyńskiego Dworu
Czwartek, 1 marca 2018 r.
18:00 + Rodzice Helena i Józef Mudlaff
07:00 + Juliusz Samel
18:00 + Mąż Zygmunt Helandt (r. śm.)

