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Z życia parafii

∎ Rekolekcje to
dobry czas...

N

a życie człowieka składa
się różne bitwy i czas
świętowania zwycięstw. Walczymy o wiarę, nadzieję i miłość, o to by być lepszym, bardziej świętym.
Od czasu do czasu mamy powody do świętowania: narodziny dziecka, Chrzest, I Komunia Święta, Sakrament Małżeństwa, uzdrowienie po ciężkiej
chorobie czy zmiany pracy na
lepszą. Uwieńczeniem tej walki
będzie kiedyś wielka uczta w
Niebie w miejscu, które od początku przygotował dla nas Bóg –
Dobry Ojciec. Rekolekcje to czas
powrotu do źródła naszego życia, którym jest Jezus Chrystus.
To stanięcie w obecności siebie
samego. W codziennym zabieganiu rzadko mamy czas, by się nad
czymś głębiej zastanowić. W życie może wkraść się pewnego rodzaju rutyna. Praca, posiłek i sen.
Nie zastanawiając się głębiej nad
prawdami naszej wiary i przyjmując je mechanicznie „bo wszyscy tak wierzą i wszyscy tak robią”, ryzykujemy, że w momencie próby nie będziemy w stanie
swojej wiary obronić. Mówiąc
obrazowo: z naszą religijnością
jest tak, jak z meblami - z czasem
pokrywają się coraz grubszą
warstwą kurzu. Jeśli tego kurzu
nie będziemy przynajmniej raz
na jakiś czas ścierać, z czasem nie
będziemy mogli rozpoznać nie

tylko koloru, ale nawet kształtu
naszych stylowych mebli. Tak
samo jest z wiarą - jeśli nie będzie co jakiś czas „odkurzana”,
po pewnym czasie stanie się
szara i bezkształtna.
Doskonałym sposobem do odkurzenia swojej wiary są rekolekcje. Pomocne i zachęcające
mogą dla nas się stać słowa,
które w Bożym Imieniu skierował sędziwy św. Jan Apostoł do
Kościoła w Efezie: „Znam twoje
czyny: trud i twoją wytrwałość
(…). Ale mam przeciw tobie to, że
odstąpiłeś od twej pierwotnej
miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze
czyny podejmij!” (Ap 2, 2-5).
Współczesność to coraz szybsze tempo życia. Wynalazki,
które miały zapewnić nam więcej wolnego czasu, stały się „złodziejami czasu”. Okazało się bowiem, że owszem, dzięki współczesnej technice człowiek może
zrobić więcej w krótszym czasie,
ale wcale nie spieszy się do tego,
by ten czas wykorzystać na odpoczynek i rozmowy z Bogiem.
Wręcz przeciwnie - jest coraz
bardziej rozbity wewnętrznie,
gdyż albo stwierdza, że zdąży
jeszcze więcej zrobić i nie odpoczywa, albo poświęca czas na
bezwartościowe rozrywki - coś,
co go rozrywa, rozbija wewnętrznie. Rekolekcje to dobry
czas, by w tym całym zabieganiu
pozbierać się, a może też ochłonąć, opamiętać się.
Najczęściej, kiedy staramy się
ocenić przeżycie przez nas reko-

lekcji, pytamy o to, jakie były nauki rekolekcyjne i z jakim skupieniem ich wysłuchaliśmy. Rekolekcje w naszym życiu będą na
tyle owocne, na ile sami się w ich
przeżycie zaangażujemy, na ile
będziemy skłonni na nowo przemyśleć swoją wiarę. Rekolekcje
więc to także osobista refleksja,
poświęcenie więcej czasu na modlitwę - zarówno indywidualną,
jak i wspólną, w rodzinie. Telewizor nie jest dobrym sprzymierzeńcem rekolekcji. Lepiej więc
wyłączyć go na czas rekolekcji
lub chociaż ograniczyć jego oglądanie, chyba, że pomaga mi łączyć się z ludźmi w modlitwie np.
na różańcu, koronce do Bożego
Miłosierdzia. Nie sprzyja też dobremu przeżywaniu rekolekcji
głośna muzyka, wypędzająca ciszę, tak bardzo potrzebną do
usłyszenia tego, co Bóg ma do
powiedzenia o moim życiu.
Rekolekcje są dobrym czasem
na to, żeby przyjrzeć się naszym
wyborom życiowym i zapytać
Boga co mam wybierać? Jak rozwiązać trudne sytuacje w moim
życiu? Co zrobiłem źle i jak mogę
to naprawić? Dlatego wielcy
chrześcijanie ważne decyzje podejmowali zawsze po rekolekcjach. Rekolekcje to także czas
praktykowania miłości bliźniego. Odnawianie siebie musi
łączyć się z realizacją przykazania miłości bliźniego np. poprzez
pojednanie w rodzinie, małżeństwie, z sąsiadami, kolegami w
zakładzie pracy. Czynem rekolekcyjnym może być także np.
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wspólna kolacja przy świecach
(a nie przy telewizorze), kiedy
członkowie rodziny wreszcie ze
sobą porozmawiają, na co tak
często nie mają czasu w codziennym zabieganiu. I na koniec
rzecz bardzo ważna: rekolekcje
to także czas, by odzyskać czystość duszy w sakramencie pojednania. Warto się do tej rekolekcyjnej spowiedzi dobrze przygotować przez dobry szczegółowy rachunek sumienia, zadośćuczynienie i pojednanie się z
tymi, których przez moje grzechy
skrzywdziłem oraz mocne postanowienie poprawy. Zapraszam
więc na radosne uczestnictwo w
rekolekcjach
wielkopostnych
2018. Przykładów z życia i
uśmiechu podczas nauk nie zabraknie. Jak mawiał Św. Filip
Neri, jeden z ulubionych świętych Ks. Proboszcza Jana:
„Smutny święty to żaden święty”
lub „Humor jest rzeczą zbyt
ważną, by go traktować go niepoważnie.” Proszę także o
skromną modlitwę za mnie, rekolekcjonistę. Mam świadomość
że pierwszym odbiorcą i słuchaczem głoszonych rekolekcji, jest
sam głoszący. Ks. Radosław Belling ∎

Z życia Kościoła

∎ Św. Józef - Oblubieniec Najświętszej Maryi
Panny

obchodzić będziemy
Jutro
Uroczystość Św. Józefa.
Postać tą przybliżyły - zwłaszcza najmłodszym parafianom ostatnie Roraty, które przeżywaliśmy w klimacie opowiadań o
nim. Św. Jan Paweł II tak m.in.
mówił na temat Św. Józefa: „Jesteśmy wezwani do naśladowa-

nia św. Józefa także w pełnym
pokory posłuszeństwie — cnocie, która wyraża się u niego w
milczeniu i pracy w ukryciu.
Jakże cenna jest szkoła nazaretańska dla współczesnego człowieka, kuszonego przez kulturę,
która najczęściej gloryfikuje pozór i sukces, niezależność i fałszywe pojęcie wolności indywidualnej! Jakże potrzebne jest natomiast przywrócenie właściwej
wartości prostocie i posłuszeństwu, szacunkowi i poszukiwaniu z miłością woli Bożej! Św. Józef żył służąc swej Oblubienicy i
Boskiemu Synowi. Z jego przykładu mogą czerpać przydatną
naukę życiową zwłaszcza ci, którzy w rodzinie, w szkole i w Kościele pełnią rolę ojców i przewodników”.
W ikonografii św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus
na ręku i lilią w dłoni. Taki właśnie wizerunek znajduje się w
naszym kościele w lewym ołtarzu bocznym. Dodać warto, że
św. Józef jest m.in. patronem Kościoła
powszechnego, patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany
jest także jako patron dobrej
śmierci.
Wszystkim Józefom z naszej
parafii a także wszystkim, którym patronuje Św. Józef życzymy
wszelkiej pomyślności.
GL ∎

czasie święta, byli też niektórzy
Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy
Galilejskiej, i prosili go, mówiąc:
«Panie, chcemy ujrzeć Jezusa».
Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip
poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby
został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Jeśli ziarno
pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie
obumrze, zostanie samo jedno,
ale jeśli obumrze, przynosi plon
obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi
swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto
zaś chciałby Mi służyć, niech
idzie za Mną, a gdzie Ja jestem,
tam będzie i mój sługa. A jeśli
ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała
lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny.
Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław
imię Twoje!»
Wtem rozległ się głos z nieba:
«Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i
mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do
Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos
ten rozległ się nie ze względu na
Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym
światem. Teraz władca tego
świata zostanie wyrzucony
precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę
Słowo Boże na niedzielę
wszystkich do siebie».
To mówił, oznaczając, jaką
śmiercią miał umrzeć.
Rozważanie
I czytanie: Jr 31, 31-34
rawdziwa miłość jest zawsze
II czytanie: Hbr 5, 7-9
płodna. Dotyczy to zarówno
Ewangelia: J 12, 20-33
jej wymiaru fizycznego, jak i duSłowa Ewangelii
śród tych, którzy przybyli, chowego. Owocem miłości poaby oddać pokłon Bogu w między dwojgiem ludzi, mężczy-

∎ Wydać plon
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zną i kobietą, jest dziecko. Owocem miłości nadprzyrodzonej,
ukierunkowanej na Boga, jest
płodność duchowa. Jeśli twierdzimy, że kochamy Boga, a nie-
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nawidzimy ludzi, to nasza miłość plonem jest miłość.
nie jest prawdziwa. Jako chrzeks. Mariusz Krawiec SSP,
„Ewangelia 2015” ∎
ścijanie jesteśmy na świecie niczym ziarno pszenicy wrzucone
w glebę. Mamy wydać plon. Tym

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1. Rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne,
które poprowadzi ks. Radosław Belling z Gdańska Matemblewa, którego serdecznie witamy w
naszej wspólnocie parafialnej.
2. Plan rekolekcji jest następujący:
Poniedziałek, 19 marca:
08:00 – Droga Krzyżowa z nauką dla dzieci w
Werblini – ks. Jacek Bordzoł
09:00 – Droga Krzyżowa z nauką dla gimnazjum w Starzynie,
10:00 – Msza święta z nauką dla dorosłych,
11:00 – Droga Krzyżowa z nauką dla dzieci w
Starzynie,
17:00 – Msza święta z nauką dla dorosłych w
Werblini,
18:00 – Msza święta z nauką dla dorosłych w
Starzynie,
19:00 – Msza święta z nauką dla młodzieży i
osób dłużej pracujących w Starzynie.
Wtorek, 20 marca:
08:00 – Nauka dla dzieci w Werblini – ks. Jacek
Bordzoł,
09:00 – Nauka dla gimnazjum w Starzynie,
10:00 – Msza święta z nauką dla dorosłych,
11:00 – Nauka dla dzieci w Starzynie,
17:00 – Msza święta z nauką dla dorosłych w
Werblini,
18:00 – Msza święta z nauką dla dorosłych w
Starzynie,
19:00 – Msza święta z nauką dla młodzieży i
osób dłużej pracujących w Starzynie.
Środa, 21 marca:
07:30 – Nauka dla dzieci w Werblini – ks. Jacek
Bordzoł,
09:00 – Nauka dla gimnazjum w Starzynie,
10:00 – Msza święta z nauką dla dorosłych z
udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych,
11:00 – Nauka dla dzieci w Starzynie,
17:00 – Msza święta z nauką dla dorosłych w
Werblini,
18:00 – Msza święta z nauką dla dorosłych w
Starzynie,

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

19:00 – Msza święta z nauką dla młodzieży i
osób dłużej pracujących w Starzynie.
Spowiedź święta w czasie rekolekcji przed
każdą mszą świętą. Ofiary zebrane we wtorek i
w środę przekazane będą na rzecz prac ojca rekolekcjonisty – serdeczne Bóg zapłać. Dzieci i
młodzież w pierwszym dniu rekolekcji prosimy
o przyniesienie ze sobą książeczek.
W poniedziałek obchodzimy w Kościele uroczystość ku czci Św. Józefa – Patrona mężczyzn
i ojców.
W sobotę od godz. 9.00 do 10.00 spowiedź
święta z udziałem spowiedników z dekanatu
żarnowieckiego – bardzo serdecznie prosimy o
skorzystanie z tej możliwości.
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.
Trwa Wielki Post. Drogi krzyżowe w piątki po
mszy świętej o godz. 7.00, o 16.30 w Werblini,
po mszy świętej o godz. 18.00 Droga Krzyżowa
ulicami Starzyna, którą zakończymy na cmentarzu. Gorzkie Żale w Starzynie o godz. 15.00, a
w Werblini i w Starzyńskim Dworze przed
mszami świętymi. W biurze parafialnym nabyć
można paschaliki w cenie 10 zł.
W piątek o godz. 20.00 mszą święta w Jastrzębiej Górze rozpocznie się Droga Krzyżowa na
Hel.
W przyszłą niedzielę – Palmową – młodzież ze
szkolnego koła Caritas ze Starzyna rozprowadzać będzie palmy – ofiary w ten sposób zebrane przeznaczamy na pomoc dla siostry Brygidy Koeppen – misjonarki pracującej w Chile.
Na wszystkich mszach świętych święcimy
palmy.
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 w biurze parafialnym. Na plebanię przynosić już można trwałe środki żywności, które zostaną przekazane najbiedniejszym – specjalna zbiórka będzie miała miejsce
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tradycyjnie we Wielką Sobotę w czasie święcenia pokarmów.
10. U ministrantów do nabycia jest nowy numer
„Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała Archanioła”.
11. Zapowiedzi przedślubne: III-cia: Szymon Bronisław Glowienke i Aneta Maria Wachowiak z
par. Starzyno; III-cia: Adam Józef Chmiel z par.
Starzyno i Paulina Arkadia Hirsch z par. Wielbark; I-sza: Sebastian Kunc z par. Starzyno i Estera Dopke z par. Leśniewo.
12. 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. Długiej od do kapliczki przy ul. Mechowskiej do Leśniczówki ze Starzyna, a na sobotę po mszy porannej o sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców z ul. Długiej od plebanii do kapliczki
przy ul. Mechowskiej ze Starzyna. Kolekta z
przyszłej niedzieli na zakończenie pierwszego
kwartału na śmieci z cmentarza – Bóg zapłać.
13. W tym tygodniu z naszej rodziny parafialnej
pożegnaliśmy śp. Janinę Radziejewską, lat 84 z
Werblini.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 19 marca 2018 r.
– Uroczystość św. Józefa
10:00 Starzyno: + Ojciec Józef Kromlicki i Józef
Groen
17:00 Werblinia: W intencji parafian
18:00 Starzyno: O Boże bł. dla Męskiej Róży za
wstawiennictwem Św. Józefa
19:00 Starzyno: + Mąż Józef Darga
Wtorek, 20 marca 2018 r.
10:00 Starzyno: + Mąż Eugeniusz, teściowie
Wojciech i Anna
17:00 Werblinia: + Gertruda i Józef Dzierżyńscy,
dziadkowie z obojga stron
18:00 Starzyno: + Aniela i Teodor Rompa
19:00 Starzyno: + Hildegarda Fleming
Środa, 21 marca 2018r.
10:00 Starzyno: + Matka Maria, dziadek Jan
Rutha
17:00 Nowenna Werblinia: + Rodzice Irena i Józef Budzisz; + Zbigniew Śliwiński (1 r.
śm.); + Teściowie Gertruda i Michał Cyskowscy (r. śm.), rodzice Wanda i Leon
Mach, mąż Jerzy; + Matka Brygida Zielke
(9 r. śm.) i ojciec Michał; + Anna Budzisz

(r. śm.)
18:00 Nowenna Starzyno: + Zofia Labun (5 r.
śm.); + Józef i Anna Muza; + Zofia (dn. ur.)
i Brunon Rohde, Mirosława Robakowska;
+ Ludmiła Wegner; + Helena (r. śm.) i Brunon Grabowscy, Zygmunt Trepczyk (dn.
ur.); + Tadeusz Falkowski, z rodziny
Szwoch i Falkowskich; + Rodzice Karolina, Franciszek i Teresa Głuchaczka,
Anna i Michał Kocur, dziadkowie z obojga
stron; + Antoni Kass; + Leon Elwart;
+ Mąż Józef, wujek Józef; + Ojciec Bolesław Holender (dn. ur.), brat Jan (dn. ur.);
+ Bernard Drafz (m-c po śmierci); + Ewa
Mejer-Ustarbowska (1 r. śm.)
19:00 Starzyno: + Brat Antoni Jeka, siostry Stanisława i Benedykta oraz rodzice
Czwartek, 22 marca 2018 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Rodzice Anna i Jan Radtke, brat Zbigniew
Piątek, 23 marca 2018 r.
07:00 + Roman Wegner (dn. ur.), Magdalena
i Klemens Kunc
17:00 Werblinia: + Teresa Dettlaff, ojciec
chrzestny Czesław
18:00 + Jerzy Jung i Mirosława Sanocka
Sobota, 24 marca 2018 r.
07:00 + Helena (1 r. śm.) i Brunon Grabowscy
18:00 + Rodzice Jan i Helena Knopik, Stanisław
Edmund, Bożena, Teresa i Jerzy
Niedziela, 25 marca 2018 r.
– Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
07:00 + Anna, Juliusz i Zygmunt Zielke
08:30 Werblinia: + Jadwiga, Stefan, Maria i Ksawery Kohnke
10:00 + Jan, Bernarda i Teofil Ustarbowscy
12:00 + Magdalena Dudek, Stanisław i Antonina
Dudek, teściowie Leokadia i Stefan Szalc
18:00 + Syn Andrzej, rodzice Karsznia i Marzejon
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