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Z życia parafii

∎ Nasi parafianie w Licheniu
Kilka słów o Sanktuarium Maryjnym w Licheniu

W

czoraj odbyła się parafialna pielgrzymka
autokarowa do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.
Na terenie Sanktuarium
znajduje się największa świątynia w Polsce. Powstała ona
w latach 1994-2004 i jest porównywalna z największymi
budowlami sakralnymi na
świeci, a istnieje dzięki ofiarności pielgrzymów.
Najważniejsza jest w tym
wszystkim Maryja i związane z
nią objawienia. Historia tych
objawień sięga początków XIX
w., kiedy to żołnierz Tomasz
Kłossowski w bitwie pod Lipskiem został śmiertelnie
ranny. Leżąc na ziemi bez
szansy na ratunek zaczął się
gorliwie się modlić do Matki
Bożej, prosząc o pomoc ściska-

jąc jednocześnie medalik,
który nosił na szyi. Wówczas
zobaczył idącą po pobojowisku piękną kobietę w amarantowej sukni ze znakiem Orła
Białego na piersi. Rozpoznał w
niej Matkę Bożą. Maryja obiecała mu, że wróci do domu,
jednak po powrocie musi odnaleźć wizerunek najwierniej
ją przedstawiający. Poleciła
mu, aby po znalezieniu wizerunku umieścił go w miejscu
publicznym, aby ludzie się o
nim dowiedzieli.
Wielu ludzi mówi, że Licheń
to miasto biznesu, a bazylika
to szczere złoto i brak w tym
naszej wiary. Często wielu ludzi zadaje pytania, po co tyle
tam złota. Sam zadawałem sobie to pytanie. Odpowiedź jest
prosta. My, ludzie nie wiemy

jak wyrazić naszą wdzięczność, więc oddajemy Maryi to,
co mamy najcenniejsze, to jest
złoto, srebro, kosztowności.
Jest to wyraz naszej wiary i
wdzięczności. Maryja spogląda na to, jako dowód
wdzięczności i nie odrzuca go,
ale przyjmuje. Nie zapominajmy jednak o tym, co jest
najważniejsze. Maryja i jej
przekaz, który powinien do
nas trafić.
„Pokutujcie, módlcie się i
bądźcie czujni. Gdy nastaną
ciężkie dni, wszyscy, którzy
przyjdą z duszą skruszoną do
tego Obrazu i będą prosić o miłosierdzie dobrego Boga, doznają pociechy i będą ocaleni.”
Nasze prośby do Boga przez
wstawiennictwo Maryji, będą
wysłuchane.
Wojtek Zielke ∎

Święty Jakub zwany Większym (Starszym) był starszym
bratem Jana Apostoła i synem
rybaka Zebedusza i Salome.
Mieszkał nad jeziorem Tyberiadzkim. Był powołany przez
Jezusa, razem ze swym bratem
Janem, jako jeden z Jego
pierwszych uczniów.
Żywe usposobienie, porywczość Jakuba sprawiło, że Je-

zus nadał mu, podobnie jak
jego bratu, przydomek Boaneraes, co oznacza „syn gromu”
(Mk 3,17). Pomimo to Jezus
okazywał synom Zebedeusza
szczególne zaufanie.
Tradycja podaje, że św. Jakub Większy po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Hiszpanii, żeby tam głosić Dobrą
Nowinę. Z tego też zapewne

Uczniowie Jezusa (cz. 3)

∎ Święty Jakub
Większy (Starszy)
Wspomnienie: 25 lipca
Atrybuty: bukłak, kij pielgrzyma,
księga, miecz, muszla, torba, turban turecki, zwój

W

śród apostołów było
dwóch Jakubów. Dla odróżnienia nazywani są Większym i Mniejszym albo też
Starszym i Młodszym.
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powodu jest on szczególnie
czczony właśnie w Hiszpanii i
w Portugalii – jest pierwszym
patronem tych krajów. Następnie, po niewielkich osiągnięciach misyjnych na tamtejszych terenach, wrócił do
Judei. Był pierwszym biskupem Jerozolimy.
Rola Jakuba Większego w
młodym Kościele musiała być
znaczna, skoro Herod Agryppa
I (siostrzeniec Heroda Antypasa, który sądził Chrystusa),

uderzając w przywództwo
chrześcijan,
dosięgnął
w
pierwszej kolejności Zebedeuszowego syna. Święty Jakub
poniósł, zgodnie z przepowiednią Chrystusa (Mk 10,39),
męczeńską śmierć w Jerozolimie około 44 roku.
Jakub był drugi po Szczepanie i pierwszym spośród Apostołów, męczennikiem. Został
przez Heroda skazany na
śmierć bez procesu i ścięty
mieczem. Procesu nie było, by

nie przypominać historii Jezusa. Przed śmiercią ucałował
swojego kata, a ten nawrócił
się na chrześcijaństwo.
Według starej tradycji hiszpańskiej jego relikwie spoczywają w Santiago de Compostela. W średniowieczu jego
sanktuarium było jednym z
trzech najważniejszych w
chrześcijaństwie. Do dzisiaj
jest licznie odwiedzane.
oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę

∎ Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło

I czytanie: Mdr 11, 22 – 12, 2; II czytanie: 2 Tes 1, 11 – 2, 2; Ewangelia: Łk 19, 1-10
Ewangelia
ezus wszedł do Jerycha i przechodził
przez miasto. A był
tam pewien człowiek,
imieniem Zacheusz,
zwierzchnik celników
i bardzo bogaty. Chciał
on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest,
ale nie mógł z powodu
tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i
wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem
miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł
na to miejsce, spojrzał
w górę i rzekł do
niego:
«Zacheuszu,
zejdź prędko, albo-

J

wiem dziś muszę się
zatrzymać w twoim
domu». Zeszedł więc z
pośpiechem i przyjął
Go rozradowany. A
wszyscy widząc to
szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana:
«Panie, oto połowę
mego majątku daję
ubogim, a jeśli kogo w
czym skrzywdziłem,
zwracam
poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do
niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem
tego domu, gdyż i on
jest synem Abrahama.
Albowiem Syn Czło-

wieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».
Rozważanie
ogaty Zacheusz
chciał zobaczyć
Jezusa, ale to On
pierwszy ujrzał niskiego zwierzchnika
celników. Bóg w Chrystusie otworzył na
niego swoje oczy, aby
ten człowiek mógł
przejrzeć. Dzięki temu
Zacheusz ujrzał Miłośnika życia. To sprawiło, że szybko opuścił swoją wygodną
kryjówkę, w której się
schował jak Adam po
pierwszym grzechu.
Prawdziwie przejrzał,
co sprawiło, że posta-

B

nowił zerwać z dotychczasowym Grzesznym życiem. Nic
więc dziwnego, że
zbawienie stało się
udziałem tego domu.
Właśnie po to Bóg posłał swego Syna. Jezus
tę misję wypełnił. Jego
przyjście było ustawicznym
poszukaniem grzeszników i
obdarowaniem
ich
zbawieniem. Jeżeli i
my przejrzymy, to
zbawienie stanie się
także naszym udziałem. I to dziś!
ks. M. Szmajdziński
„Ewangelia 2016” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. We wtorek uroczystość Wszystkich Świętych – msze święte w układzie niedzielnym,
a o godz. 12.00 procesja i msza święta na pa-

rafialnym cmentarzu w intencji wszystkich
zmarłych z parafii starzyńskiej. 1 listopada
przed główną bramą cmentarza wolontariusze Puckiego Hospicjum rozprowadzać

Głos Michała Archanioła

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

będą za dobrowolną ofiarę znicze w ramach
akcji „Światełko Nadziei”. Chciejmy przygotować się do tej uroczystości przez spowiedź i komunię świętą.
W środę Dzień Zaduszny – msze święte o
godz. 10.00, 16.30, 18.00, a msza święta
o godz. 19.00 ofiarowana jest za zmarłych w
ostatnim roku. Prosimy o przyniesienie na
tę mszę świętą zniczy przez rodziny, które
w ostatnim roku pożegnały swoich zmarłych i ustawienie ich przy paschale.
Do 8 listopada włącznie trwa oktawa uroczystości Wszystkich Świętych, w czasie
której przez nawiedzenie cmentarza, przyjęcie komunii świętej i modlitwy w intencji
zmarłych możemy uzyskiwać odpust zupełny. Zachęcamy w tych dniach
do modlitwy w intencji naszych bliskich
zmarłych, szczególnie z parafii starzyńskiej
i za dusze cierpiące w czyśćcu.
W tym tygodniu dni eucharystyczne –
pierwszy czwartek (godzina święta adoracji
Najświętszego Sakramentu od 17.00 do
18.00) – odwiedzimy chorych z sakramentami świętymi w Werblini, Starzyńskim
Dworze, Radoszewie i Parszkowie; piątek –
odwiedzimy chorych w Starzynie, Kłaninie,
Połchówku i Sulicicach, spowiedź święta w
Werblini od godz. 16.00, a w Starzynie od
godz. 17.00.
Jutro w Starzynie o godz. 17.30 Różaniec
Misyjny w różnych językach.
Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów otrzymać można
biuletyn parafialny „Głos Michała Archanioła” - ofiary z biuletynu na rzecz funduszu
ministranckiego – w aktualnym numerze lista osób, które pożegnaliśmy od ubiegłorocznej uroczystości Wszystkich Świętych.
W biurze parafialnym zgłaszać można do
końca roku wypominki roczne.
Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Patryk Bartłomiej Rutha i Agata Urszula Nędza z parafii Starzyno.
II-ga: Patryk Wittstok i Katarzyna Szeiba z
parafii Starzyno.
Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pa-
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mięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
państwu Maszota i Guzdraj z Sulicic, a na sobotę o sprzątanie kościoła prosimy państwo
Kubawskich, Skrzypkowskich i Marszewskich – jutro mija ostateczny termin ewentualnego zapisywania się na sprzątanie kościoła. W związku z przygotowaniami do
uroczystości Wszystkich Świętych prosimy,
aby liście i gałęzie składać obok kontenera
na śmieci.
9. Otrzymaliśmy podziękowanie za wspieranie środków transportu dla misjonarzy.
10.Dziękujemy 71 rodzinom za ofiary na rzecz
nagłośnienia zewn. w naszej parafii.
11.W nieprzekraczalnym terminie do 11 listopada kandydaci do sakramentu bierzmowania zgłaszają się z dokumentami osobiście
do ks. proboszcza.
12.W niedzielę 6 listopada po mszy świętej o
godz. 15.00 poświęcimy odnowiony staraniem mieszkańców Starzyńskiego Dworu z
panem sołtysem Waldemarem Bradtke
krzyż z tablicą naprzeciw pomnika.
13.W przyszłą niedzielę spotkania różańcowe
w Połchówku i w Starzyńskim Dworze.
14.W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 12.00 spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych.
15.W tym tygodniu z naszej rodziny parafialnej
pożegnaliśmy śp. Halinę Rompa, lat 69, z
ulicy Jan Karwasza ze Starzyńskiego Dworu
i Magdalena Ciesielska, lat 40 z Kłanina.
Dobry Jezu a nasz Panie.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 31 października 2016 r.
07:00 + Magdalena Łepek (r. śm.), Brunon, Maria i Joachim Hebel
16:30 + Irena (r. śm.) i Józef Budzisz
18:00 + Alicja Semerling (r. śm.)
+ Gertruda, Franciszek, Joachim i Franciszek Płomień
Wtorek, 1 listopada 2016 r.
– Uroczystość Wszystkich Świętych
07:00 + Ojciec Zygmunt Wysocki, z rodziny
Cskowskich i Wysockich
+ Anna i Franciszek Marszewscy, matka
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Florentyna, ojciec Kazimierz
Z ksiąg parafialnych
08:30 + Z rodziny Kwidzińskich i Steinke
Śluby
+ Roman i Czesław Rutha
W minionym tygodniu w zwią10:00 + Ambroży Milewczyk (6 r. śm.), rodzice Józef i Anastazja
zek małżeński wstąpili:
11:00 + Rodzice Marta, Jan Kunc, bracia Józef, Jan, Antoni,
 Adam i Anna Rathnau
szwagier Tadeusz i Antoni
Pogrzeby
12:00 + MSZA ŚWIĘTA NA CMENTARZU
Na wieczny odpoczynek Pan po18:00 + Mąż Rafał Sluzewski
wołał:
Środa, 2 listopada 2016 r. – Dzień Zaduszny
 śp. Halinę Rompa
10:00 + Jan Rutha | + Rodzice Buja i Adrian
 śp. Magdalenę Ciesielską
16:30 + Mąż Jan, synowie Grzegorz i Czesław
R.I.P
18:00 + Rodzice Gertruda i Franciszek Płomień, Manfred
Krampichowski
W najbliższym czasie
+ Alojzy Koss, pokrewni z obojga stron
11 listopada
19:00 + Zmarli w ostatnim roku
∎ Zaduszki Piaśnickie
Czwartek, 3 listopada 2016 r. – św. Marcina de Porres
W dniu Narodowego Święta
07:00 + Stanisław Pionke (r. śm.)
Niepodległości o godz. 14.00 w
16:30 + Rodzice Blandyna i Brunon Lewiccy, ojciec Edward Wolf
Kaplicy Leśnej w Piaśnicy odbę18:00 + Antoni Barski | + Magdalena Dudek (dn. ur.)
dzie się Msza święta, a po niej
Piątek, 4 listopada 2016 r. – św. Karola Boromeusza
nabożeństwo żałobne z procesją
07:00 + Za zmarłe dusze – od IV Róży ŻR ze Starzyna
czterech stacji w intencji ofiar
+ Syn Łukasz Licau
zbrodni piaśnickiej z II wojny
16:30 + Maria i Jan Lesnau
światowej.
18:00 + Mąż Paweł Buja (r. śm.)
+ Z rodziny Bullmann i Ewalt
Papieskie intencje
Sobota, 5 listopada 2016 r.
na październik
07:00 - Do MB z prośbą o zdrowie i szczęśliwą operację dla
Ogólna: Aby dziennikarze w
Marka
swojej pracy zawodowej kiero16:00 - Dziękczynna z prośbą o Boże bł. w 50 rocznicę ślubu
wali się zawsze szacunkiem dla
p. Brygida i Alfons Adrian
prawdy i silnym poczuciem
18:00 + Rodzice Jan i Elżbieta Muza, teściowie Michał i Heetyki.
lena Kirkowscy
Ewangelizacyjna: Aby Świa- Do MB z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla babci
towy Dzień Misyjny odnowił we
Anieli w 95 urodziny
wszystkich wspólnotach chrzeNiedziela, 6 listopada 2016 r. – XXXII Niedziela Zwykła
ścijańskich radość i odpowie07:00 + Juliusz i Anna Zielke
dzialność związane z głosze+ Jan, Franciszek Adrian, Franciszek, Elżbieta, Anna,
niem Ewangelii.
Gerard i Apolonia Pulczyńscy
08:30 + Rodzice Kreft, teściowie Muttke, mąż Alfons Muttke
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz
+ Brygida i Stefania Rohde
artykuły do publikacji prosimy kierować na
10:00 + Józef i Alina Nowak | + Brunon i Andrzej Karsznia
adres mailowy redakcji:
11:00 + Mąż Józef Goyke
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
12:00 + Mąż Franciszek Drzeżdżon, syn Jan, siostra Helena ,
Pozyskane ofiary przekazywane są
Małgorzata, Marta, Łucja, brat Leon, Paweł, Zbigniew,
na fundusz ministrancki naszej parafii.
rodzice Lekner i teściowie
15:00 + Rodzice Anna i Zygmunt Jankowscy, Maria i Wandolin Mroch, brat Rafał, z rodziny
Jankowskich, Mroch, Ceszke i Nadolskich
18:00 + Rodzice Józef i Stefania Liss, Klemens i Jadwiga

