Nakład 200 szt.

Tygodniowy biuletyn parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Starzynie
Nr 9/2018 (79)
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Świętego Michała Archanioła
ul. Długa 17, 84-107 Starzyno

4 marca 2018 r., III Niedziela Wielkiego Postu, Rok B, II
Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia, Radoszewo,
Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice
www.parafiastarzyno.pl
Polub nas na Facebooku

Z życia Kościoła

∎ Wielki Post –
udoskonalaniem,
umacnianiem
i uzdrawianiem
relacji

C

złowiek dojrzewa i rozwija się w relacji. Jakość
relacji decyduje o wartości
człowieka.
Postęp techniczny sprawia,
że człowiek tworzy sobie wirtualną rzeczywistość, gdzie ma tysiące wirtualnych znajomych,
porozumiewanie często dokonuje się przez internet czy media społecznościowe. Coraz
częstszym widokiem staje się
obraz dwojga ludzi siedzącymi
przy jednym stoliku, a pomimo
tego jakby osobno – wpatrzeni
w ekran swojego smartfona.
Jedno nigdy nie zmieni. Człowiek potrzebuje człowieka, ponieważ ktoś zupełnie samotny i
samowystarczalny jest w dzisiejszych czasach nie do pomyślenia, ponieważ człowiek żyjący na ziemi jest istotą społeczną, wpisany w pewne struktury społeczne, nigdy nie pozostaje sam, jest związany z
wszystkimi ludźmi i musi się z
nimi zjednoczyć w miłości. Ludzie bowiem nie są pojedynczymi osobnikami żyjącymi
przypadkowo obok siebie, ale
są ze sobą powiązani. Jak to zro-

zumieć? Bardzo łatwo. Gdy poznamy swoje własne ograniczenia, zrozumiemy jak bardzo potrzebni nam są inni ludzie, abyśmy mogli się wzbogacić wewnętrznie i udoskonalić. Jeśli
chcemy się wzbogacić dzięki innym, musimy z nimi nawiązać
kontakt, bowiem na tyle tylko
poznamy w pełni siebie, na ile
poznamy innych ludzi. Wielkość człowieka ocenia się często według jego zdolności nawiązywania kontaktu. Bóg stawia na naszej drodze różnych
ludzi, Bóg posługuje się ludźmi
aby doprowadzić nas wszystkich do Siebie, a nie ma piękniejszej drogi do Boga jak poprzez drugiego człowieka. I tutaj z pomocą przychodzi nam
dobrze przeżyty czas Wielkiego
Postu.
Ten czas trzeba wykorzystać,
aby uporządkować trzy rodzaje
relacji: do Boga, do bliźniego i
do siebie samego. Pomogą nam
w tym trzy filary Wielkiego Postu: modlitwa, jałmużna i post.
Łatwo połączyć je z doskonaleniem i uzdrawianiem naszych
relacji.
Modlitwa kieruje naszą
uwagę na Boga, wyczula nasz
wewnętrzny słuch na Jego głos,
pozwala się z Nim spotkać i
zjednoczyć. Dzięki niej człowiek wchodzi w głęboką relację
z Bogiem, on sam i jego świat
poszerzają się do wymiarów
nieskończonych, wszystko zo-

staje w nim oczyszczone i nasycone światłem, pięknem i łaską.
Niech nam w tym pomaga
udział w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żalów i
niech nie zabraknie nas podczas rekolekcji wielkopostnych.
Jałmużna otwiera nas na drugich, pomaga nam wyjść z ciasnego kręgu egoizmu, dostrzec
innych i konkretnie im pomóc
w ich potrzebach. Dzięki temu
ćwiczeniu człowiek może zbliżyć się do drugich, stworzyć
wspólnotę, zakosztować radości dawania i wreszcie wejść w
relacje z drugim człowiekiem
Post ma na celu opanowanie
siebie, kontrolę nad swoimi
pragnieniami i dążeniami. Dotyczy on w pierwszym rzędzie
codziennego pokarmu, ale
trzeba go także rozciągnąć na
inne sfery naszego życia: alkohol, tytoń, język, telewizje. Post
także może pomóc powściągnąć język. Post jest ćwiczeniem, które ma doprowadzić do
tego, że człowiek będzie rzeczywiście panem siebie, rozporządzającym mądrze swoimi siłami. Nauczy się mówić pokusie „nie!”.
Nasze nawrócenie ma objąć
całego człowieka, wszystkie
jego władze, wymiary i możliwości. Ma nas przemienić tak,
byśmy stali się nowym stworzeniem, zdolnym do wszelkiego dobrego czynu. Niech pomocą będą słowa Jezusa z
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Ewangelii według Św. Mateusza: "Jeśli więc przyniesiesz dar
swój przed ołtarz i tam sobie
przypomnisz, że brat twój ma
coś przeciw tobie, zostaw tam
dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar
swój ofiaruj". Niech przeżycie
Wielkiego Postu będzie naszym
darem dla Boga, dla bliźniego i
dla nas samych.
Ks. Sebastian ∎

∎ Via Dolorosa,
czyli droga
cierpienia

T

rwa czas Wielkiego Postu. W poprzednim numerze pisaliśmy o nabożeństwie Gorzkich Żali, dziś drugie z nich czyli Droga Krzyżowa.
Powszechnie wiadomo, że
nabożeństwo to nawiązuje do
przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty.
Obecnie Męka Pańska rozważana jest w 14 symbolicznych
stacjach. Ciekawostką niech będzie fakt, że Pismo Święte nie
zawiera dokładnej trasy Drogi
Krzyżowej, a tylko 9 spośród 14
stacji ma swe źródła w Ewangeliach (mowa tu o stacjach: III,
IV, VI, VII i IX, czyli trzech upadkach Jezusa pod krzyżem, spotkaniu Jezusa z Matką i geście
Weroniki). Pamiętać należy też,
że forma tego nabożeństwa w
ciągu wieków ulegała pewnym
ewolucjom.
Ziemskie ślady Jezusa związane są z Ziemią Świętą i Jerozolimą. Jerozolimy i jej „szczególnych miejsc” nie sposób opisać teraz, jednak dla pierwszych chrześcijan również były
one bardzo ważne. Jak podają
niektóre źródła ok. 326 r. zro-

dziła się tradycja wędrowania
śladami Chrystusa. Wówczas
św. Helena (matka cesarza
rzymskiego Konstantyna) przybyła do Jerozolimy odszukać
resztek krzyża i Grobu Pańskiego i wtedy też miały powstać stacje Drogi Krzyżowej.
Już od IV w. popularne stały się
procesje z Ogrodu Oliwnego na
wzgórze Syjon, do pretorium i
na Golgotę. Podczas wypraw
krzyżowych zaznaczyła się tendencja do wyodrębnienia wyjątkowych miejsc na szlaku
Męki Pańskiej. Pokazywano
więc pałac Heroda, pretorium
Piłata z Lithostrotos, bramę,
przez którą wyprowadzono
Chrystusa z miasta na Kalwarię,
samo miejsce ukrzyżowania,
otwór po krzyżu, kamień namaszczenia, wreszcie Grób Pański.
W 1320 r. franciszkanie po
przejęciu protektoratu nad
miejscami świętymi ustalili porządek ich zwiedzania. Obok
miejsc na trasie Drogi Krzyżowej wyznaczyli również dom
Heroda, miejsce biczowania i
koronowania cierniem, łuk
Ecce Homo (Oto Człowiek),
dom bogacza i dom faryzeusza
Szymona. W 1458 r. William
Wey – angielski pielgrzym do
Ziemi Świętej po raz pierwszy
użył w opisie miejsc pasyjnych
sformułowania „stacje”. W
1584 r. holenderski duchowny
Chrystian Cyrus wydał dokładny opis Jerozolimy i Drogi
Krzyżowej z dokładnym podaniem odległości między poszczególnymi stacjami (było ich
wtedy dwanaście). W XVII w. do
tego opisu dodano jeszcze dwie
stacje – „Zdjęcie z krzyża” oraz
„Złożenie do grobu”.
Obecna Via Dolorosa ma 660

m długości (licząc od miejsca
skazania do miejsca egzekucji).
Uważa się, że jest podobna do
tej, którą szedł Jezus, choć nie
jest dokładnie tą samą.
Zachęcamy wszystkich do
udziału w nabożeństwie Drogi
Krzyżowej.
GL ∎

Warto pomagać!

∎ Stowarzyszenie "Razem"

D

ziś kontynuacja tematu
związanego z przekazaniem 1% podatku.
Tym razem przybliżymy Puckie Stowarzyszenie wspierające
osoby niepełnosprawne umysłowo "Razem". Stowarzyszenie to powstało w 1995 r. w wyniku starań rodziców dzieci niepełnosprawnych. W 1997 r.
władze miasta Pucka przekazały Stowarzyszeniu na własność działkę pod zabudowę w
Pucku na ulicy Mestwina, zaś
sam ośrodek rozpoczął swoją
działalność 1 lutego 2000 r.
W Ośrodku Adaptacyjnym
mieszczą się: Warsztat Terapii
Zajęciowej,
Środowiskowy
Dom Samopomocy (ŚDS) oraz
klub działający przy ŚDS. Głównym celem Warsztatu Terapii
Zajęciowej i Środowiskowego
Domu Samopomocy jest przygotowanie uczestników do życia w społeczeństwie. Proces
ten odbywa się za pomocą rehabilitacji społecznej i zawodowej, dzięki której istnieje później możliwość podjęcia pracy.
Wg danych dostępnych na
stronie internetowej stowarzyszenia: "Obecnie na zajęcia
uczęszcza 80-ciu uczestników w
wieku od 16 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną i

3
świątecznym, wielu uwierzyło
w Jego imię, widząc znaki, które
czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo
wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o
człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.
Rozważanie
óg dobrze nas zna. Ewangelista zauważa, że Jezus nie
potrzebował ludzkiego świadectwa, bo wiedział, co kryje się
w człowieku. Zdarzają się
osoby, których ta Boska wiedza
paraliżuje. Skoro On wie o mnie
wszystko, to już po mnie. Żadna
słabość, potknięcie ani grzech
nie ujdą Jego uwadze. Ale tak
naprawdę to pogański sposób
myślenia. Zakłada bowiem obraz Boga jako surowego arbitra
ludzkiego życia. Wielu pogańskim bóstwom przypisywano
wrogość wobec ludzi, aby więc
zjednać ich przychylność, starano się czymś je przekupić.
Nasz Bóg jest miłością. Nie ma
nic wspólnego z pogańskimi
bożkami. Zna nas, co oznacza,
że w swoim Boskim Sercu cieszy się każdą odrobiną dobra,
którą w nas dostrzega. Widzi
więcej, lepiej, dalej, spoglądając
na nas z największą czułością i
wrażliwością.
Głos Michała Archanioła

ze sprzężonymi wadami fizycznymi. Są to osoby zakwalifikowane na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu
niepełnosprawności. Uczestnicy
rozwijają się w pracowniach tematycznych gdzie przy użyciu
odpowiednich narzędzi rozwijają swoje możliwości interpersonalne, kształtują własne poczucie przynależności oraz poznają zasady panujące w społeczeństwie. (...) Nasi podopieczni
przebywają w ośrodku pod
opieką terapeutów od godziny
8.00 do 15.00. W tym czasie wykonują adekwatne do tematyki
pracowni prace. Są to głównie
prace manualne. Dzieła, których
autorami są uczestnicy trafiają
do naszego lokalnego sklepiku.
Można je także zakupić na kiermaszach przy okazji świąt czy
festynów”.
Celem przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia "Razem" z Pucka należy
wpisać w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego
numer KRS: 0000024132.GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Boskie
poznanie

I czytanie: Wj 20, 1-17
II czytanie: 1 Kor 1, 22-25
Ewangelia: J 2, 13-25

Słowa Ewangelii
bliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do
Jerozolimy. W świątyni zastał
siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
Wówczas, sporządziwszy sobie
bicz ze sznurów, powypędzał
wszystkich ze świątyni, także
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca
nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że
napisano: «Gorliwość o dom
Twój pochłonie Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi
rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas,
skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź:
«Zburzcie tę świątynię, a Ja w
trzy dni wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi:
«Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją
wzniesiesz w przeciągu trzech
dni?»
On zaś mówił o świątyni
swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i
uwierzyli Pismu i słowu, które
wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu
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ks. Jarosław Krawiec OP,
„Ewangelia 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

w cenie 10 zł.
4. Ofiary na kwiaty do Grobów Pańskich można
1. Dzisiaj w czasie mszy o godz. 12.00 modlimy się
składać: parafianie z Werblini u p. Bojke, pararazem z Bractwem Brewiarza Świętego.
fianie ze St. Dworu u p. Bradtke, a parafianie ze
2. Trwa Wielki Post. Drogi krzyżowe w piątki po
Starzyna, Parszkowa, Radoszewa, Połchówka,
mszy świętej o godz. 7.00, o 16.30 w Werblini,
Kłanina i Sulicic biurze parafialnym.
o 17.30 i 19.00 w Starzynie. Gorzkie Żale w StaNa plebanię przynosić już można trwałe środki
rzynie o godz. 15.00, a w Werblini i w Starzyńżywności, które zostaną przekazane najbiedskim Dworze przed mszami świętymi.
niejszym – specjalna zbiórka będzie miała miej3. W biurze parafialnym nabyć, można paschaliki
sce tradycyjnie w Wielką Sobotę w czasie świę-
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cenia pokarmów.
5. W tym tygodniu w piątek ks. proboszcz odwiedzi chorych z sakramentami świętymi, a ks. Sebastian w sobotę.
6. W sobotę o godz. 9.00 spotkanie pierwszej
grupy dzieci pierwszokomunijnych, a o godz.
10.00 spotkanie dla grupy drugiej dzieci pierwszokomunijnych.
7. O godz. 11.00 w sobotę spotkanie dla scholi.
8. U ministrantów do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała Archanioła”.
Zapowiedzi przedślubne: I-sza: Szymon Bronisław Głowienke i Aneta Maria Wachowiak z
par. Starzyno; I-sza: Adam Józef Chmiel z par.
Starzyno i Paulina Arkadia Hirsch z par. Wielbark.
9. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy
za sprzątanie kościoła mieszkańcom z ul. Klonowej, Brzozowej, Topolowej i Dębowej ze Starzyna a na sobotę po mszy porannej o sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców z ul. Mechowskiej i Dominikańskiej ze Starzyna.
10. W niedzielę 18 marca rozpoczną się rekolekcje
wiekopostne, które poprowadzi ks. Radosław
Belling z Gdańska Matemblewa.
11. 23 marca po mszy świętej o godz. 18.00 Droga
Krzyżowa ulicami Starzyna w intencji wszystkich wiernych zmarłych. 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 Palmową
Niedzielę 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.
12. Serdecznie dziękujemy za prace przy drzwiach
kościoła panom Andrzejowi i Tomaszowi Ellwart, Waldemarowi i Adrianowi Okoń i Edmundowi i Piotrowi Groen.

∎ Intencje mszalne
Poniedziałek, 5 marca 2018 r.
07:00 + Anna, Rozalia i Piotr Sieg
18:00 + Rodzice chrzestni Jan Szornak, Eryka

Kunc, Anna Lieske i Franciszek Renusz
Wtorek, 6 marca 2018 r.
07:00 + W intencji parafian
18:00 + Agnieszka, Andrzej i Jan Drzeżdżon
Środa, 7 marca 2018 r.
07:00 + Manfred i Elsa Raht
17:00 Nowenna Werblinia: Do Matki Boskiej
dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i zdrowie dla rodziny; Do Matki Boskiej z prośbą
o zdrowie dla męża i szwagra; O zdrowie
dla Antoniego i szczęśliwe rozwiązanie dla
Karoliny; + Maria i Józef Licau; + Blandyna
(dn. ur.) i Brunon Lewiccy, brat Brunon;
+ Jan Rompca; + Felicja i Józef Dettlaff;
+ Stanisław Araszewicz (dn. ur.)
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Boskiej Częstochowskiej w pewnej intencji; + Błażej
Lantowski (3 r. śm.); + Elżbieta i Jan Kohs;
+ Hildegarda Fleming (m-c po śmierci);
+ Bronisława Pranga (m-c po śmierci)
Czwartek, 8 marca 2018 r.
07:00 + W intencji parafian
18:00 +Helena Bradtke (r. śm.), z rodziny Bradtke
Piątek, 9 marca 2018 r.
07:00 + Rodzice Zofia i Franciszek Marzejon, Piotr
i Roman
17:00 Werblinia: O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Boskiej w rodzinie
18:00 + Kamila Zdebska (2 r. śm.), Stanisław
i Adam Zdebscy, dziadkowie z obojga stron
Sobota, 10 marca 2018 r.
07:00 + Jadwiga (dn. ur.), Antoni i Konrad Dettlaff
18:00 + Syn Witold Redlin
Niedziela, 11 marca 2018 r.
– IV Niedziela Wielkiego Postu
07:00 + Zygmunt Zielke, rodzeństwo z rodziny
Fikus
08:30 Werblinia: + Mąż Józef Goyke
10:00 + Siostra Ewa i bratowa Zdzisława
12:00 + Żona Halina Rompa, rodzice Jadwiga
i Władysław, teściowie Stefania i Jan, szwagrowie Roman i Stefan
18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy
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.

