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Z życia parafii

∎ Pielgrzymka
do Świętej Ziemi

D

zisiejszy artykuł jest
pierwszym poświęconym Świętej Ziemi, którą
nasi parafianie wraz z ks. Sebastianem mogli zobaczyć
na własne oczy podczas pielgrzymki, która odbyła się na
przełomie lutego i marca
2018 roku.
Na początek kilka faktów.
Ziemia Święta to termin pochodzący z Biblii, oznaczający
Palestynę i Izrael jako miejsca
rozgrywania się wydarzeń
Starego i Nowego Testamentu.
Często Ziemia Święta jest terminem oznaczającym część
Bliskiego Wschodu, w której
skład wchodzą państwa: Liban, Syria, Izrael wraz z Palestyną, Jordania, część Egiptu z
Górą Synaj, a niekiedy nawet
południowa Turcja.
Program pielgrzymki obejmował nawiedzenie wielu
miejsc świętych. I tak po wylądowaniu w Tel Awiwie, drugim co do wielkości mieście
Izraela, odwiedziliśmy starożytną osadę portową, a obecnie przedmieścia Tel Awiwu,
Jaffę. W Betlejem nawiedziliśmy Bazylikę i Grotę Narodzenia Pańskiego, kościół św. Katarzyny, Grotę Mleczną i Pole
Pasterzy. Pomniki i muzeum

poświęcone pamięci Żydów,
którzy zginęli podczas holocaustu obejrzeliśmy w Yad
Vaschem. Również niedaleko
Jerozolimy,
odwiedziliśmy
malowniczo położone Ein Kerem, gdzie wedle tradycji żyła
Elżbieta z Zachariaszem i urodził się Jan Chrzciciel.
Dwa dni spędzone w Jerozolimie to przede wszystkim Via
Dolorosa (Droga Krzyżowa),
tą samą drogą, którą szedł
nasz Zbawiciel, Kalwaria i Bazylika Grobu Pańskiego. Przepiękny widok na Jerozolimę
zobaczyliśmy z Góry Oliwnej, a
Modlitwa Pańska odmówiona
w kościele Pater Noster pozostawia niezapomniane wrażenia. Bazylika Getsemani to
miejsce modlitwy Jezusa w
Ogrodzie Oliwnym, gdzie zachowało się kilka wiekowych
okazów drzew oliwnych.
Również dwa dni spędziliśmy w Galilei, pagórkowatej
krainie w północnej części
Izraela. To tutaj żył, nauczał i
czynił cuda Jezus. Góra Tabor,
Nazaret, Kana Galilejska, Hajfa
to tylko niektóre miejsca,
które odwiedziliśmy. Wielką
atrakcją i przeżyciem był rejs
po jeziorze Galilejskim, który
rozpoczęliśmy w Kafarnaum,
niewielkiej miejscowości przy
północnym brzegu jeziora,
gdzie zachowały się ruiny
domu św. Piotra.

U podnóża wzniesień Pustyni Judzkiej odwiedziliśmy
najstarsze miasto na ziemi - Jerycho. Nad rzeką Jordan przypomnieliśmy sobie swój własny chrzest, a nad Morzem
Martwym zaznaliśmy niezwykłej kąpieli.
Pielgrzymka do Ziemi Świętej to pielgrzymka szczególna,
nieporównywalna, pozwala
naocznie poznać wiele miejsc
znanych ze Starego i Nowego
Testamentu, przybliża teksty
Ewangelii, dostarcza niezapomnianych wrażeń i emocji.
Zapraszamy do dzielenia się
wrażeniami z pielgrzymowania do Ziemi Świętej uczestników ostatniej pielgrzymki a
także tych którzy odwiedzili
Ziemię Świętą wcześniej. PP ∎

∎ Rekolekcje czy warto?

w naszej paraJużfii niedługo
rozpoczną się rekolek-

cje wielkopostne. Zastanówmy się jednak czy
warto?
Czy warto przez kolejne trzy
- cztery dni udawać się do kościoła, aby wysłuchać nauk rekolekcyjnych? Może rodzice
każą iść, a dorośli idą, bo tak
wypada. Pamiętajmy, że rekolekcje nie są po to, aby je odbyć, pokazać się, że byliśmy w
kościele. Z pewnością nie są
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tylko dla tych, którzy nagrzeszyli, czy dla tych, którzy mają
problemy z wiarą. Jedno jest
pewne. Rekolekcje są dla
wszystkich.
Niech ten czas pozwoli nam
zastanowić się nad nami samymi i nad naszym życiem.
Warto zatrzymać się na
chwilę, wyciszyć i zamyślić.
Spotkać Boga i spotkać się sam
na sam ze sobą. Być może czas
rekolekcji
wielkopostnych,
przeżywanych w naszych domach, będzie okazją do przedyskutowania poruszanych
przez rekolekcjonistę problemów. Może dzięki temu uzmysłowimy sobie, co warto poprawić w nas, w naszych rodzinach i otoczeniu, aby było
po prostu lepiej.
Warto wielkopostne rozważania ubogacić np. poprzez
przeczytanie książki czy artykułu, które dotyczyłyby rozważań prowadzonych przez
rekolekcjonistę,
posłuchać
rozważań wielkopostnych w
radio lub poczytać w internecie. Może należałoby wygospodarować więcej czasu niż
zwykle na osobistą modlitwę,
na zrobienie dogłębnego rachunku sumienia i żalu za
grzechy, może wskazane byłoby podjęcie jakiś umartwień,
czy zdobycie się na gest jałmużny, choćby względem najbliższych. Pamiętajmy, że jałmużna to nie tylko pieniądze
które ofiarujemy na rzecz potrzebujących, ale każdy gest
(np. poświęcenie czasu) poprzez który oddajemy się drugiemu człowiekowi. Niech
udział w rekolekcjach skłoni
nas do przemyśleń i refleksji,

tak aby dobrze przygotować
się do Świąt Wielkanocnych.
Zachęcamy serdecznie do
udziału w rekolekcjach w parafii starzyńskiej już od niedzieli 18.03.2018 r.
GL ∎

Warto pomagać!

∎ Ochotnicza
Straż Pożarna
w Starzynie

D

ziś dalszy ciąg tematu
związanego z przekazaniem 1% podatku.
Jedną z organizacji, za pośrednictwem których można
wspomóc miejscowych strażaków jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wiadomo głównym celem strażackiej służby jest ochrona społeczeństwa przed pożarami i innymi klęskami, zaś dewizą
słowa: „Bogu na chwałę ludziom ku pomocy”.
Historia starzyńskich strażaków ochotników sięga czasów przedwojennych. 01
kwietnia 1930 r. (inne źródła
wskazują 22 kwietnia) podczas zebrania wiejskiego jego
uczestnicy tj. Juliusz Baran kowal, Witor Rutha - rolnik,
Jan Glembin - robotnik leśny,
Jan Szomburg - rolnik, Feliks
Rutha - robotnik leśny, Paweł
Patok - pracownik cegielni, Józef Derc - pracownik cegielni,
Ksawery Szomburg - robotnik,
Franciszek Kleba, Julisz Heledt
- rolnik, Witor Pestylenc - rolnik, Wiktor Wojewski - właściciel cegielni, Józef Dawidowski
- rolnik, Leon Białk - inwalida,
Michał Kleba oraz Stefan Za

lewski - rymarz oficjalnie powołali do życia Ochotniczą
Straż Pożarną w Starzynie.
W 1938 r. rozpoczęto starania związane z budową remizy
strażackiej. Działkę pod budowę, ktora leżała w centrum
wsi nieodpłatnie udostępnił
właściciel majątku w Kłaninie
Berendt von Grass. Remiza jak na ówczesne realia - była
dużym, murowanym budynkiem o wymiarach 10m x 6m,
krytym dachówką z dwoma
bramami wjazdowymi. W tym
samym roku została ona uroczyście wyświęcona przez
proboszcza ks. Jana Siega, a
otwarcia obiektu dokonał Komendant OSP w Pucku Franciszek Billot. Służyła strażackiej
społeczności do 1951 r. W
późniejszych latach w budynku tym mieścił się Klub
Prasy a następnie kwiaciarnia.
Po wojnie, w 1948 r. sekretarz zarządu OSP Maksymilan
Prądzyński wystąpił z wnioskiem budowy nowej remizy.
Pierwsze prace rozpoczęły się
01 października 1950 r., a już
rok później tj. 18 listopada
1951 r. oddano obecny budynek remizy do użytku.
Strażacka społeczność aktywnie włącza się w życie parafialne - zwłaszcza w okresie
Wielkiego Postu, kiedy to trzymają straż honorową przy
Grobie Pana Jezusa.
Strażacy są grupą, która w
polskim społeczeństwie cieszy
się wielkim zaufaniem. Jak
wiadomo zawsze można na
nich liczyć i niezawodnie
służą, gdy trzeba gasić pożar i
ratować dobytek, gdy wichura
łamie drzewa i trzeba usunąć
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przeszkody na drodze, gdy
wiosną zdarzają się podtopienia, albo gdy na drodze dojdzie
do kolizji.
Aby przekazać 1% podatku na rzecz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Starzynie
należy wpisać w zeznaniu
podatkowym numer KRS:
0000116212, zaś w polu
"Cel szczegółowy": OSP Starzyno, 84-107 Starzyno,
ul. Żarnowiecka 16.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Ukryta wiara

I czytanie: 2 Krn 36, 14-16.
19-23
II czytanie: Ef 2, 4-10
Ewangelia: J 3, 14-21
Słowa Ewangelii
ezus powiedział do Nikodema:
«Jak Mojżesz wywyższył
węża na pustyni, tak trzeba, by
wywyższono Syna Człowie-

J

czego, aby każdy, kto w Niego
wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne. Albowiem
Bóg nie posłał swego Syna na
świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony. Kto wierzy w
Niego, nie podlega potępieniu;
a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w
imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że
światło przyszło na świat, lecz
ludzie bardziej umiłowali
ciemność aniżeli światło: bo
złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do
światła, aby jego uczynki nie
zostały ujawnione. Kto spełnia
wymagania prawdy, zbliża się
do światła, aby się okazało, że
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jego uczynki zostały dokonane
w Bogu».
Rozważanie
ramatycznie
brzmią
słowa Jezusa: "Kto nie
wierzy, już został osądzony"
(J3,18). Czy to oznacza, że ktoś
deklarujący się jako niewierzący nie powinien liczyć na
Boże miłosierdzie ? Czy musimy pogodzić się z tym, że
ktoś z naszych przyjaciół, rodziców, dzieci nie znajdzie po
śmierci miejsca w królestwie
Bożym? Mądry poeta ks. Jam
Twardowski zalecał, by wsłuchać się w słowa modlitwy eucharystycznej. Kapłan prosi
Boga podczas Mszy św.: "Pamiętaj Panie, o tych, których
wiarę jedynie Ty znałeś". To
znaczy, że powinniśmy mieć
nadzieję, iż jest wiara w sercu
człowieka, którą zna Bóg, choć
my dostrzec jej nie umiemy.

D

ks. Jarosław Krawiec OP,
„Ewangelia 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Spotkanie dla kandydatów do sakramentu
bierzmowania w przyszłą niedzielę po mszy
o godz. 10.00, a dla I i II grupy dzieci pierwszokomunijnych po mszy o godz. 12.00.
2. Trwa Wielki Post. Drogi krzyżowe w piątki
po mszy świętej o godz. 7.00, o 16.30 w
Werblini, o 17.30 i 19.00 w Starzynie. Gorzkie Żale w Starzynie o godz. 15.00, a w Werblini i w Starzyńskim Dworze przed mszami
świętymi.
3. W biurze parafialnym nabyć, można paschaliki w cenie 10 zł.
4. Ofiary na kwiaty do Grobów Pańskich
można składać: parafianie z Werblini u p.
Bojke, parafianie ze St. Dworu u p. Bradtke,
a parafianie ze Starzyna, Parszkowa, Radoszewa, Połchówka, Kłanina i Sulicic biurze
parafialnym.

5. Na plebanię przynosić już można trwałe
środki żywności, które zostaną przekazane
najbiedniejszym – specjalna zbiórka będzie
miała miejsce tradycyjnie w Wielką Sobotę
w czasie święcenia pokarmów.
6. U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała
Archanioła”.
7. Zapowiedzi przedślubne: II-ga: Szymon
Bronisław Glowienke i Aneta Maria Wachowiak z par. Starzyno; II-ga: Adam Józef
Chmiel z par. Starzyno i Paulina Arkadia
Hirsch z par. Wielbark.
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
mieszkańcom z ul. Mechowskiej i Dominikańskiej ze Starzyna, a na sobotę po mszy
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porannej o sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców z ul.
Długiej od kapliczki przy ul. Mechowskiej do Leśniczówki
ze Starzyna.
9. W przyszłą niedzielę rozpoczną się rekolekcje wiekopostne, które poprowadzi ks. Radosław Belling z Gdańska
Matemblewa. 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.
10.Od poniedziałku do soboty wchodzimy do kościoła bocznym wejściem.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na marzec
Intencja ewangelizacyjna: Aby
cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania
duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Myśl tygodnia
„Miłość bez upominania
nie jest miłością”

Talmud ∎

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, 12 marca 2018 r.
07:00 + Mąż Alfred Pliński
18:00 + Rodzice Bronisława i Leon Pranga, z rodziny Pranga
i Bradtke
Wtorek, 13 marca 2018 r.
Czwartek, 15 marca 2018 r.
07:00 + Dziękczynna za otrzymane łaski
07:00 + Brunon i Łukasz Licau
18:00 + Roman Samel
18:00 + Teresa i Alfons Mielewczyk
Środa, 14 marca 2018 r.
Piątek, 16 marca 2018 r.
07:00 + Renata Dettlaff (dn. ur.), Jan i Gertruda 07:00 W intencji parafian
Roeske
17:00 Werblinia: + Jan Radtke
17:00 Nowenna Werblinia: Do Opatrzności 18:00 + Józef Hallmann, dziadkowie z obojga
Bożej o zdrowie i opiekę Matki Najstron
świętszej dla całej rodziny; + Ojciec Ta- Sobota, 17 marca 2018 r.
deusz Kownatke (dn. ur.); + Brat Marian 07:00 + Jan (r. śm.) i Leonia Hebel
Dettlaff (dn. ur.); + Rodzice Marta i Jan 15:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosłaKunc, bracia i szwagrowie Tadeusz i Anwieństwo w 91. urodziny p. Gertrudy
toni; + Rodzice Marta i Antoni Kunc
Semerling
18:00 Nowenna Starzyno: O Boże błogosła- 18:00 + Rodzice Józef i Stefania Liss
wieństwo i opiekę Matki Boskiej dla Niedziela, 18 marca 2018 r.
taty; O zdrowie dla siostry Anny i brata
– V Niedziela Wielkiego Postu
Romualda; + Hildegarda Fleming (od I 07:00 + Rodzice Elżbieta i Jan Wyszeccy, brat
Róży Żywego Różańca ze Starzyna);
Jan
+ Matka chrzestna Gertruda Ferra; 08:30 Werblinia: + Bronisław, Otylia i Józef
+ Mąż i ojciec Jan Pipka; + Rodzice Maria
Tarnowscy
i Mieczysław Rompa, brat Andrzej; 10:00 + Rodzice Paweł i Anna Kreft
+ Mąż Marek Preis; + Dorota, Katarzyna 12:00 + Jadwiga Jeszke
i Wojciech Tuszer; + Rodzice Jan i Łucja 18:00 + Teofil i Marta Nierzwiccy
Felkner, bracia Bronisław i Jan

