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Z życia Kościoła

∎ Wiôldżi Tidzéń

D

użymi krokami zbliżamy się do obchodów
Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego. Przed nami wyjątkowy czas - Wielki Tydzień.
Czas niedawno zakończonych rekolekcji wielkopostnych z pewnością pozwoli
nam pełniej przeżyć i zrozumieć sens nadchodzących dni.
Dziś przybliżymy kilka starych
zwyczajów, niektórych już zapomnianych, innych jeszcze
kultywowanych na terenach
Kaszub.
Wielki Tydzień rozpoczyna
się Niedzielą Palmową. Na pamiątkę triumfalnego powitania Chrystusa w Jerozolimie na
Kaszubach palmy zastępowane były gałązkami wierzby
z baziami oraz bukszpanem.
Taka palma zajmowała zaszczytne miejsce w domu - najczęściej zatykano ją za jakimś
świętym obrazem. Poświęcona palma miała wielką moc popiół po jej spaleniu miał być
świetnym lekarstwem. Palmę
wrzucano też np. w fundamenty domu, na szczęście. Gładzono nią boki krów, aby były
zdrowe itp.
W Wielki Czwartek gotowano i farbowano jajka wielkanocne, głównie na czerwono i żółto, wysiewano także

kwiaty. Jajka barwiono łupinami cebuli, źdźbłami oziminy, burakami ćwikłowymi,
jagodami, pokrzywą, kwiatem
kaczeńców.
Dzień ukrzyżowania Jezusa,
określano na Kaszubach bardzo
często
terminem
Płaczëbóg. Tego dnia kaszubskie gospodynie wczesnym
rankiem smagały domowników gałązkami agrestu lub jałowca. Ważne było dla Kaszubów przestrzeganie ścisłego
postu - dawniej tego dnia spożywano jedynie chleb i wodę
oraz nieomaszczone ziemniaki. Kończono świąteczne
porządki, przed wschodem
słońca zamiatano izby wyrzucając śmieci na podwórze,
grunt lub granicę sąsiada, co
miało uwolnić od pcheł i robactwa. Nie wykonywano w
ten dzień prac w polu, ale
wskazane za to było sadzenie
drzewek owocowych czy krzewów. Ważna w tym dniu była
również pogoda - deszcz wróżył mokre lato, natomiast
słońce zapowiadało upalne
miesiące letnie.
Dawniej, jak i dziś w Wielki
Piątek milkną dzwony kościelne, które zabiją dopiero w
Wielkanoc dając znak, że Chrystus zmartwychwstał. Wówczas grupy chłopców rozpoczynały zwyczaj polegający na
chodzeniu po całej miejscowo-

ści i hałasowaniu klekotkami,
terkotkami itp., co miało przypominać o żałobie po śmierci
Jezusa (powtarzano to również w Wielką Sobotę).
Dawniej Wielka Sobota to
wyłącznie obrzęd święcenia
ognia. W niektórych miejscowościach przyjął się - również
w naszej parafii - zwyczaj trzymania straży przy Grobie Pańskim, którą pełnią członkowie
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Kiedyś zwyczaj przynoszenia
do kościoła potraw w koszyku
i ich święcenia nie był znany
na Kaszubach i rozpowszechnił się dopiero w XX w. Sama
"święconka" pojawiła się na
polskich ziemiach w XIV - XV
w. i była praktykowana tylko
przez bogatych gburów i
szlachtę. Dawniej święconki
były proste. Dziś w naszych
koszykach
znajdziemy
ogromną różnorodność pokarmów. Dawniej, jak i dziś
każdy ze święconych pokarmów miał inną symbolikę
związaną z ludową i chrześcijańską tradycją:
· chleb – podstawowy pokarm człowieka, symbol dobrobytu i pomyślności. W tradycji chrześcijańskiej symbol
Ciała Chrystusa;
· jajko – symbol odradzającego się życia;
· sól – przedłuża trwałość
produktów
spożywczych,

2

Głos Michała Archanioła

chroniąc je przed zepsuciem.
Wg dawnych wierzeń ma moc
odstraszania wszelkiego zła.
Nadaje potrawom smak i właściwą treść. Stąd określenie
„sól ziemi”, którego Chrystus
użył w odniesieniu do swoich
uczniów;
· wędlina - ma zapewnić
zdrowie i płodność oraz dostatek;
· ser – symbol więzi między
człowiekiem a siłami przyrody, symbol dobrego rozwoju
stada zwierząt domowych;
· chrzan – ma przypominać
mękę Pańską; to ludowy symbol siły i fizycznej krzepy;
· babka – rośnie na drożdżach, symbolizuje wzrastanie
wiary, nadziei i miłości, to
także symbol umiejętności i
doskonałości; Do koszyka ze
święconką dodano ją najpóźniej, jako symbol umiejętności
gospodyni, podobnie jak mazurki;
· baranek – jest symbolem
zmartwychwstałego
Chrystusa i świąt. Może być zrobiony z ciasta, cukru czy marcepanu.
Pamiętajmy i zastanówmy
się czy może w tym roku warto
tak rozplanować swoje zajęcia,
by już od Niedzieli Palmowej
rozpocząć osobiste wejście w
misterium wiary, czerpiąc siłę
ze spotkań w ramach świętej
liturgii Wielkiego Tygodnia takiego jedynego czasu w całym roku.
GL ∎

Z życia parafii

∎ Pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Via Dolorosa.
Jerozolima.
Nieco subiektywnie, ale ina-

czej się nie da, każdy tę drogę
przeżywa inaczej. Droga Krzyżowa to przede wszystkim
skupienie, przeżywanie kolejnych stacji, zaduma. Nic z tych
rzeczy. Jerozolimska Droga
Krzyżowa jest inna. I nie tylko
dlatego, że znajduje się w miejscu historycznie bliskiemu
wydarzeniom sprzed dwóch
tysięcy lat. Jest inna ponieważ
prowadzi wąskimi, kamiennymi uliczkami, wśród normalnego życia, hałasu przechodzących ludzi, nawołujących sprzedawców oferujących swoje wyroby, mieszkańców i turystów.
Idąc tą drogą trudno się skupić na prawdziwym przeżywaniu męki Pana Jezusa. Zgiełk,
który przeszkadza i rozprasza,
tętniące życiem uliczki, pilnowanie, aby się nie zgubić…, ale
może dzięki temu nabiera autentyczności, przecież właśnie
tak było, ciepło, słonecznie,
wśród ludzi. Czasami trudno
odnaleźć na murach domów
tabliczki z numerem stacji,
czasami można się zgubić, ale
kiedy przy każdej stacji słyszymy słowo tutaj, właśnie
słowo tutaj, nic już nigdy nie
będzie takie same. Jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie
wszystko co się wydarzyło
podczas Drogi Krzyżowej, wydarzyło się tutaj. To tu Pan Jezus upadał, tu spotkał Matkę,
tu Szymon Cyrenejczyk poma-

gał nieść krzyż i wszystko co tu
się zobaczy pozostanie w pamięci i powracać będzie podczas każdej następnej Drogi
Krzyżowej, gdziekolwiek będzie odprawiona.
Na ulicach Jerozolimy znajduje się dziewięć stacji Drogi
Krzyżowej, pozostałe pięć są
w Bazylice Grobu Pańskiego.
Droga Krzyżowa kończy się
przy pustym grobie Pana Jezusa stacją XV – Zmartwychwstaniem. Ale jest i stacja XVI
„spotkanie z Panem Jezusem
W Galilei'”, bo jak sam Chrystus powiedział. aby uczniowie poszli do Galilei, bo tam Go
zobaczą, a w Ewangelii św.
Jana czytamy, że Pan Jezus
przygotował tam uczniom
śniadanie (por.J.21,1-14). I jak
napisał ks. Paweł Rytel może
warto po stacji XV przeżyć stację XVI jako spotkanie z Panem
Jezusem w drugim człowieku.
Może dobrze byłoby odwiedzić krewnych, chorych, wysłać list czy smsa…
PP ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Misterium
paschalne

I czytanie: Iz 50, 4-7
II czytanie: Flp 2, 6-11
Ewangelia: Mk 14, 1 – 15, 47
Rozważanie

O

pis Męki Jezusa czytany w
Niedzielę Palmową to nie
tylko słowa. To wydarzenie, w
którym uczestniczymy. W kościołach podczas uroczyście
sprawowanych
obrzędów
Męka Pańska poprzedzona
jest wspomnieniem wjazdu Jezusa do Jerozolimy i poświęceniem palm. Najpierw słyszymy
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radosne "Hosanna" tłumów
witających Jezusa, a za chwilę
tragiczne: "Ukrzyżuj". Uczestniczymy w tych dramatycznych wydarzeniach obarczeni
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naszymi krzyżami niesionymi doświadczyć siły życia i zmarcierpliwie przez całe życie. twychwstania.
o. Jarosław Krawiec OP
Wchodząc
w
misterium
„Ewangelia 2018” ∎
Paschy, chcemy je przejść, razem z Chrystusem. U jego boku

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych.
2. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
przystąpili wczoraj do spowiedzi świętej.
Dziękujemy też tym, którzy uczestniczyli w
nocnej Drodze Krzyżowej z Jastrzębiej Góry
do Helu i Drodze Krzyżowej ulicami Starzyna.
3. Dzisiaj w Kościele Niedziela Palmowa. Młodzież ze szkolnego koła Caritas ze Starzyna
rozprowadza palmy – ofiary w ten sposób
zebrane przeznaczamy na pomoc dla siostry Brygidy Koeppen – misjonarki pracującej w Chile.
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 w biurze parafialnym. Na plebanię przynosić
jeszcze można trwałe środki żywności,
które zostaną przekazane najbiedniejszym.
5. W Wielki Czwartek – w dniu ustanowienia
Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa –
msza święta w Starzyńskim Dworze o godz.
15.00, w Werblini o 17.00, a w Starzynie o
godz. 18.00. O godz. 21.00 prosimy o odśpiewanie w trzech naszych kościołach
trzech części Gorzkich Żali. Zakończenie adoracji o godz. 22.00.
6. W Wielki Piątek adoracja w naszych kościołach od godz. 9.00. Nabożeństwo Męki Pańskiej odpowiednio o godz. 15.00 w Starzyńskim Dworze, o godz. 17.00 w Werblini i o
godz. 18.00 w Starzynie. O godz. 21.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a o godz. 22.00
zakończenie adoracji – obowiązuje ścisły
post.
7. W Wielką Sobotę o godz. 8.00 rozpoczęcie
adoracji w naszych kościołach, następnie

błogosławieństwo pokarmów Wielkanocnych wg następującego porządku: Starzyno:
w kościele 10.00, 12.00 i 14.00, Starzyński
Dwór: kaplica 8.20, Werblinia: kaplica 8.40,
Parszkowo: świetlica 7.00, Radoszewo: kuźnia 7.15, Sulicice Południe: świetlica 7.30,
Sulicice Wybudowania: u p. Pulczyńskich
7.45, Sulicice: przy kapliczce 8.00,
Połchówko: świetlica 9.00, Kłanino: kapliczka Matki Boskiej Siewnej 9.20, Kłanino:
przy krzyżu 9.40.
Prosimy we wszystkich wymienionych
miejscach o przygotowanie krzyża, zapalonych świec i wody święconej. U kapłanów,
którzy będą dokonywali poświęceń można
składać trwałe środki żywności dla rodzin
najuboższych oraz skarbonki jałmużny
wielkopostnej Caritas.
8. W Wielką Sobotę liturgia światła, poświęcenie wody oraz odnowienie przyrzeczeń
chrztu świętego o godz. 15.00 w Starzyńskim Dworze, o godz. 17.00 w Werblini i o
godz. 18.00 w Starzynie. O godz. 21.00 odmówimy chwalebną część Różańca Świętego, a o godz. 22.00 zakończenie adoracji.
9. Spowiedź święta w czasie Triduum w Werblini i w Starzyńskim Dworze przed nabożeństwami, a w Starzynie po ich zakończeniu. Nie będzie spowiedzi świętej w czasie
świąt.
10.Rezurekcja wraz z procesją w St. Dworze o
godz. 5.00, o godz. 6.00 w Starzynie, o godz.
7.15 w Sulicicach Południu w świetlicy, a o
godz. 8.30 w Werblini – nie będzie mszy
świętej w Starzynie o godz. 7.00. Dalszy
układ mszy w pierwsze święto i drugie
święto wg porządku niedzielnego. W drugi
dzień świąt kolekta przeznaczona jest na
uczelnie katolickie. Prosimy o udział w procesjach feretrony i asystę procesyjną.
11. U ministrantów do nabycia nowy numer
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„Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała Archanioła”.
12. Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Marcin Jan Kwidziński z par. Krokowa i
Kamila Elżbieta Krefta z par. Starzyno;
II-ga: Sebastian Kunc z par. Starzyno i Estera
Dopke z par. Leśniewo.
13. 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 Plebanii do kapliczki przy ul. Mechowskiej ze Starzyna, a na sobotę o sprzątanie kościoła na godz. 8.00 prosimy mieszkańców z ul.
Długiej od Apteki do plebanii ze Starzyna.
14. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp.
Jana Glembin, lat 69 ze Starzyna.

∎ Intencje mszalne
Wielki Poniedziałek, 26 marca 2018 r.
07:00 + Mąż Czesław Miotk (22 r. śm.)
18:00 + Mąż i ojciec Jan Pipka (1 r. śm.)
Wielki Wtorek, 27 marca 2018 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Ks. Władysław Żakowski (dn. ur.)
Wielka Środa, 28 marca 2018 r.
07:00 + Mąż Alfons Muza
17:00 Nowenna Werblinia: Do MB dziękczynna
z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie dla rodziny; + Leon Dettlaff (r. śm.); + Rodzice
Anna i Michał, bracia Franciszek i Józef
Goyke
18:00 Nowenna Starzyno: O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla księży z naszej parafii;
Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i łaskę
zdrowia dla córki Justyny w dniu urodzin
i całej rodziny; Do Matki Boskiej z prośbą
o zdrowie i opiekę Matki Boskiej dla Krysi;
+ Otylia i Antoni Mikołajczak, siostra
Agnieszka, wnuk Sebastian Preiss; + Teściowie Helena i Klemens Bradtke, z rodziny Bradtke; + Matka Agnieszka Paczkowska (r. śm.), ojciec Michał, syn Leszek;
+ Babcia Brygida Muttka; + Rodzice Augustyn (r. śm.) i Tekla Drzeżdżon, z rodziny
Drzeżdżon; + Łucja i Józef Fleming; + Jan
(r. śm.) i Klara Derc, Czesław i Mirosław
Damps, Stanisław, Jan, Helena i Ludwika
Derc; + Olga Labudda (1 r. śm.); + Mąż Marek Preiss (dn. ur.); + Jan Asmus; + Rodzice
Anna i Feliks Krampichowscy, brat Manfred, Maria Nikolz; + Jan i Agnieszka Szom-

burg, bracia Józef, Jerzy, siostry Regina
i Hildegarda
Wielki Czwartek, 29 marca 2018 r.
– Triduum Paschalne
15:00 Starzyński Dwór: W intencji parafian
17:00 Werblinia: + Ojciec Józef (dn. ur.) i matka
Eryka Kunc
18:00 Starzyno: + Rodzice Anna i Józef Stromscy,
Walerian i Maria Dampc
Wielki Piątek, 30 marca 2018 r.
– Triduum Paschalne
15:00 Męka Pańska w St. Dworze
17:00 Męka Pańska w Werblini
18:00 Męka Pańska w Starzynie
Wielka Sobota, 31 marca 2018 r.
– Triduum Paschalne
15:00 Starzyński Dwór: + Hildegarda Fleming
17:00 Werblinia: + Stanisław Araszewicz (5 r.
śm.)
18:00 Starzyno: + Rodzice Bullmann i Szeiba oraz
bracia
Niedziela, 1 kwietnia 2018 r.
– Zmartwychwstanie Pańskie
05:00 Starzyński Dwór: + Rodzice Otylia, Jan i Stefania, siostry, bracia, szwagierki, szwagrowie i siostrzeniec
06:00 Starzyno: W intencji parafian
07:15 Sulicice Południe: W intencji parafian
08:30 Werblinia: + Wanda i Leon Mach, Stefania
i Kazimierz Spregiel
10:00 + Zygmunt Zielke (1 gr.)
12:00 + Mąż Paweł Buja
18:00 + Rodzice Urszula i Jerzy, brat Marcin
Kromliccy
Poniedziałek, 2 kwietnia 2018 r.
– II Dzień Świąt Wielkanocnych
07:00 + Zygmunt Zielke (2 gr.)
08:30 Werblinia: + Mąż Jan Blar
10:00 + Bronisława (r. śm.), Józef i Zygmunt
Wegner
12:00 + Rodzice Anna i Stefan Lieske
18:00 + Otylia, Andrzej, Paweł i Jerzy Plińscy
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