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Z życia Kościoła

∎ Niedziela
Dobrego Pasterza

D

zisiejsza IV Niedziela
Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako
Niedziela Dobrego Pasterza.
To dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas
Eucharystii czytany jest
fragment Ewangelii wg św.
Jana, w którym Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem (J 10,1-10).
Praktykę modlitwy Kościoła
w intencji powołań do stanu
kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł VI.
Chrystus w dzisiejszej liturgii ukazany jest jako dobry pasterz który wypełnia obietnicę
Boga. To on troszczy się o swój
lud i wybawia go z rąk nieprzyjaciół. Motyw pasterza
jest głęboko zakorzeniony w
kulturze ludów starożytnych,
zaś o roli pasterza czytać możemy na kartach Starego Testamentu. Pamiętajmy, że naród wybrany prowadził życie
nomadzkie i przemieszczał się
w celu znalezienia właściwych
warunków do życia. Obraz pasterza zapisany na kartach Pisma mówi wiele o misji i życiu
tych, których Bóg powołał do
troski o Jego owczarnię.
Dobry pasterz chroni swe

owce przed drapieżnikami,
podobnie jak ustanowiony
przez Boga pasterz troszczy
się o lud. Dobry pasterz idzie
za swym stadem w deszczu i w
wietrze, nie odpocznie, nie
zmruży powieki, nie spocznie
też aż nie odnajdzie zbłąkanej
owieczki. Wdzięczne owce darzą swych pasterzy mlekiem,
wełną oraz mięsem. Istotne
jest, że pasterstwo to doświadczenie wolności, bowiem
zwierzęta nie są zamknięte w
zagrodach i mogą cieszyć się
swobodą. Pasterz (czasem ten
sam przez wiele lat) jest z nimi
w drodze, w poszukiwaniu nowych pastwisk i niekiedy stawiając przed swym stadem
nowe wyzwania. On opiekuje
się też maluchami i troszczy
się aby podążały za stadem.
W dzisiejszą niedzielę zastanówmy się nad obecnym wymiarem "dobrego pasterza".
Większość z nas zna swoich
księży z parafii. Niekiedy modlimy się za nich. Z pewnością
chcielibyśmy, aby byli oni dla
nas przewodnikami duchowymi, kiedy ich potrzebujemy,
by mieli dla nas czas i chęć poświęcenia chwili naszym problemom, kłopotom i rozterkom, by nie uciekali przed
tymi, którzy szukają pomocy,
wreszcie by zabiegali i walczyli o nasze zbawienie, bo
przecież „dobry pasterz zna

owce swoje”. Ksiądz Twardowski powiedział kiedyś: „To
rzecz znamienna, że w Kościele nie brakuje powołań do
biskupstwa, prałatury, kanonii, za to bardzo dotkliwie brakuje „normalnych” księży do
duszpasterstwa”.
Pamiętajmy o modlitwie szczególnie w najbliższym tygodniu - za "naszych pasterzy"
oraz całą "starzyńską owczarnię". Nie zapominajmy również o modlitwie za powołania, szczególnie z naszej parafii. Pamiętajmy też o kleryku
Wojciechu - studencie I roku
Gdańskiego Seminarium Duchownego.
GL ∎

∎ Św. Wojciech

Kościół w Polsce obJutro
chodzić będzie uroczy-

stość św. Wojciecha, biskupa i męczennika oraz
głównego patrona Polski.
Wojciech urodził się ok. 956
r. jako szóste dziecko w zamożnej rodzinie pary książęcej Sławnika i Strzyżysławy w
Lubicach (Czechy). Według
pierwotnych planów Wojciech
miał zostać rycerzem. Jednak
gdy jako dziecko zachorował
rodzice zanieśli go do kościoła,
złożyli na ołtarzu Maryi, co
spowodowało jego uzdrowienie. Wówczas zapadła decyzja
o przeznaczeniu Wojciecha do
stanu duchownego. Imię Adal-
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bert, pod którym znany jest w
innych krajach (głównie w Europie Zachodniej), przybrał
podczas bierzmowania na
cześć swego mentora, arcybiskupa Magdeburga, pod którego opiekę został oddany
jako nastolatek.
Dzięki solidnemu wykształceniu oraz za sprawą pochodzenia mając zaledwie 27 lat, 3
kwietnia 983 r. Wojciech stanął na czele diecezji praskiej.
Wówczas jego działalność jako
biskupa obejmowała kilka
dziedzin: sferę sakralną (m.in.:
udzielanie
sakramentów,
święcenie kościołów, głoszenie kazań), świecką (jako
osoba posiadająca władzę
określał dni świąteczne), nakazywał uczęszczanie na nabożeństwa, zachowanie postów, oddawanie dziesięcin.
Był opiekunem wdów, sierot i
niewolników.
Kontrolował
prowadzenie się kleru i świeckich. Dodatkowo biskup Wojciech nigdy nie zapominał o
pracy fizycznej (np. wykonywał prace w polu przy siewie).
Jako
sędzia
rozpatrywał
sprawy sporne, w razie potrzeby karcił, nakładał kary aż
do ekskomuniki włącznie. Majątek kościelny podzielił na
cztery części: jedną przeznaczył na potrzeby Kościoła,
drugą na korzyść kanoników,
trzecią na cele miłosierdzia,
ostatnią (najmniejszą) - do
własnego użytku.
Wg podań, Wojciech pewnej
nocy miał sen, w którym usłyszał Chrystusa, który mówił do
niego: „Oto ja jestem znowu
sprzedany, a ty śpisz?”. Spowodowało to zdecydowany

sprzeciwi Wojciecha handlowi
niewolnikami z krajami muzułmańskimi (Praga leżała
wówczas na szlaku wiodącym
ze wschodu na zachód stanowiącym "korytarz" dla handlu
niewolników), ale także wielożeństwu, rozwiązłości i intrygom czeskich możnowładców.
Wszystko to spowodowało
konflikt z księciem czeskim
Bolesławem II. Po pięciu latach posługi duszpasterskiej,
nie widząc efektów swojej
ciężkiej pracy, udał się do
Rzymu, aby prosić papieża o
zwolnienie z obowiązków.
Czesi wysłali jednak delegację do Rzymu, prosząc Wojciecha o powrót do ojczyzny.
Obiecali również naprawić
swe występki. Stosunki w
kraju nie uległy poprawie, co
spowodowało, że święty znalazł się pośrodku rywalizujących ze sobą rodów. Gdy Wojciech sprzeciwił się zamordowaniu kobiety, oskarżonej o
cudzołóstwo, która szukała
schronienia na terenie kościoła, książę Bolesław wypędził go z kraju. Pod koniec
września 995 r. książę zorganizował wyprawę na siedzibę
Sławnikowiców i wymordował znajdujące się tam całe rodzeństwo Wojciecha. Po tych
wydarzeniach Wojciech nie
wrócił już do Czech, lecz poświęcił się działalności misyjnej.
Jesienią 996 r. przybył do
Polski, skąd miał udać się na
północ. Został bardzo życzliwie przyjęty na dworze Bolesława Chrobrego. Działalność
misyjna na Prusach nie spotkała się jednak z przychylno-

ścią tubylców. 3 kwietnia 997
r., w piątek o świcie zbrojny
tłum Prusów otoczył trzech
misjonarzy: św. Wojciecha, bł.
Radzyma (brata Wojciecha) i
subdiakona Benedykta Boguszę. Gdy Wojciech skończył
odprawiać Mszę św., rzucono
się na nich i związano.
Oprawcy zawlekli Wojciecha
na pobliski pagórek. Tam pogański kapłan zadał mu pierwszy śmiertelny cios. Potem 6
włóczni przebiło mu ciało. Odcięto mu głowę i wbito ją na
żerdź. W chwili zgonu Wojciech miał zaledwie 41 lat.
Radzyma i Boguszę po pewnym czasie wypuszczono, aby
przekazali Bolesławowi Chrobremu propozycję wykupienia
ciała męczennika. Bolesław,
jak mówi tradycja, miał ponoć
zapłacić za nie tyle złota, ile
ważyło. Doczesne szczątki św.
Wojciecha spoczęły w katedrze gnieźnieńskiej, zaś żywot
ukazany na drzwiach gnieźnieńskich stanowi obecnie jeden z największych dzieł średniowiecznej sztuki. Już w 999
r. papież Sylwester II ogłosił
Wojciecha świętym.
GL ∎

Z życia Archidiecezji

∎ 10. rocznica
ingresu

D

zisiaj o godz. 13:00 w
archikatedrze oliwskiej
odbędą się uroczystości z
okazji 10. rocznicy ingresu
metropolity.
Dziesięć lat temu, 17 kwietnia 2008 roku, papież Benedykt XVI ustanowił abp. Sławoja Leszka Głódzia metropolitą gdańskim. Kilka dni póź-
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niej, 26 kwietnia, odbył się
uroczysty ingres naszego pasterza do katedry oliwskiej.
Mszy Świętej odprawianej
w katedrze oliwskiej przewodniczy i słowo Boże głosi
pochodzący z terenu naszej archidiecezji bp Wiesław Mering, ordynariusz włocławski.
- W duchu dziękczynienia
Panu Bogu za czas mojej posługi w archidiecezji gdańskiej
pragnę zaprosić do archikatedry oliwskiej na te uroczystości oraz proszę o modlitwę w
intencji mojej posługi biskupiej - mówi abp Sławoj Leszek
Głódź.
KS. RAFAŁ STARKOWICZ,
GDANSK.GOSC.PL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Przyjąć miłość
Bożą
I czytanie: Dz 4, 8-12
II czytanie: 1 J 3, 1-2
Ewangelia: J 10, 11-18

J

Słowa Ewangelii

ezus powiedział:
«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie
swoje za owce. Najemnik zaś i
ten, kto nie jest pasterzem,
którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego
wilka, opuszcza owce i ucieka,
a wilk je porywa i rozprasza;
najemnik ucieka, dlatego że
jest najemnikiem i nie zależy
mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znają, podobnie jak Mnie
zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam
także inne owce, które nie są z
tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać
głosu mego, i nastanie jedna
owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec,
bo Ja życie moje oddaję, aby je
znów odzyskać. Nikt Mi go nie
zabiera, lecz Ja sam z siebie je
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oddaję. Mam moc je oddać i
mam moc je znów odzyskać.
Taki nakaz otrzymałem od
mojego Ojca».
Rozważanie
óg nie traktuje ludzi jako
pewną nieokreśloną zbiorowość. Każdy z nas jest dla
niego ważny, każdy ma swoją
tożsamość wobec Najwyższego. Wyrazem tej postawy
jest śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. Jezus, oddając życie za człowieka, uczynił
to z miłości. Ta miłość płynąca
z krzyża rozlała się na cały
świat, dochodząc do serca każdego człowieka. Tylko od nas
samych zależy, czy tę miłość
przyjmiemy i będziemy nią
żyli. Bycie członkiem owczarni
Chrystusa, którą jest Kościół.
to wielki dar i przywilej. Naszą
odpowiedzią na ten dar jest
życie czystą i bezinteresowną
miłością.

B

O. MARIUSZ KRAWIEC SSP
„EWANGELIA 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj w Kościele niedziela Chrystusa DoArchanioła”. Przy głównym wyjściu nabyć
brego Pasterza – rozpoczyna się tydzień
też można dwa nowe numery biblijnego
modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
czasopisma pt. „Galilea”.
2. Spotkanie dla dzieci przed pierwszą komu- 5. Zapowiedzi przedślubne:
nią świętą w sobotę o godz. 9.00 (grupa I) i
III-cia: Anna Elżbieta Radtke z par. Starzyno
10.00 (grupa II). Dzisiaj po mszy świętej o
i Damian Selke z par. Strzelno.
godz. 12.00 spotkanie organizacyjne dla ro- 6. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
dziców. Spotkanie dla kandydatów do saWerblini i w Starzyńskim Dworze, za pakramentu bierzmowania w niedzielę po
mięć o krzyżach przydrożnych i kapliczmszy o godz. 10.00. W najbliższą sobotę na
kach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
plebanii o godz. 11.00 próba dla dzieci śpiemieszkańcom z ul. Trzy Gracki ze Starzyna,
wających w scholii.
a w piątek po mszy porannej o sprzątanie
3. Dzisiaj po mszach świętych doroczna
kościoła przed uroczystością ślubną prozbiórka na rzecz Hospicjum Stacjonarnego i
simy państwa Glowienke i Wachowiak oraz
Domowego w Pucku – Bóg zapłać.
Chmiel i Hirsch.
4. U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała
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∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na kwiecień

Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r.
– Uroczystość św. Wojciecha, biskupa
Ogólna: Aby odpowiedzialni za
i męczennika, Głównego Patrona Polski
zarządzanie gospodarką świa07:00 + Zygmunt Zielke (23 gr.)
tową znaleźli odwagę do powie18:00 + Jan i Franciszka Miłosz
dzenia "nie" gospodarce wykluczenia, otwierając nowe drogi.
Wtorek, 24 kwietnia 2018 r.
07:00 + Zygmunt Zielke (24 gr.)
Myśl tygodnia
18:00 + Florian i Stefan Gaffke
Środa, 25 kwietnia 2018 r.
„Grzeczność jest siostrą miłości”
– Święto św. Marka, ewangelisty
Św. Franciszek Salezy ∎
07:00 + Zygmunt Zielke (25 gr.)
Redakcja: Damian Pulczyński,
17:00 Nowenna Werblinia: + Eryka Styn (od znajomych)
Piotr Plasun.
+ Jan Rompca, rodzice Jeka i Rompca
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
+ Rodzice Magdalena i Jerzy Perszon (r. śm. dn. ur.), oraz artykuły do publikacji prosimy
chrzestni Jan Darga, Maria Perszon, Maria i Gracjan kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Zielke, Paweł Dettlaf, Engelbert i Magdalena Piontke
Każdy numer biuletynu zamykany jest
18:00 Nowenna Starzyno: Do Św. Rity Patronki IV Róży Ży- w czwartek wieczorem. Archiwalne
wego Różańca ze Starzyna z prośbą o potrzebne łaski numery biuletynu znajdują się na strodla ich członkiń; Do Matki Boskiej dziękczynna z nie internetowej parafii. Pozyskane
prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla mamy Schola- ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.
styki Helandt; Do Matki Boskiej z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny Sala, Ceynowa, Reske i Dettlaff; Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Matki Boskiej dla córki
Martyny w 18. Urodziny; + Jan Glembin (m-c po śmierci); + Mieczysław Felkner (dn. ur.);
+ Krzysztof Bizewski; + Joanna (r. śm.) i Paweł Muza; + Hildegarda Muza (od III Róży ŻR
ze Starzyna); + Marek Wiśniewski (dn. im.); + Franciszek (r. śm.) i brygida Rutha, Brunon
i Andrzej Karsznia; + Joanna i Albert Tuszer, bracia; + Mąż Romuald Benke, teściowie Hildegarda i Wacław Benke, rodzice Maria i Mieczysław Rompa, brat Andrzej
Czwartek, 26 kwietnia 2018 r.
Niedziela, 29 kwietnia 2018 r.
07:00 + Zygmunt Zielke (26 gr.)
– V Niedziela Wielkanocna
18:00 + Ojciec Zygmunt Wysocki (r. śm.)
07:00 + Zygmunt Zielke (29 gr.)
08:30 Werblinia: + Anna Darga (11 r. śm.)
Piątek, 27 kwietnia 2018 r.
10:00 + Rodzice Rohde.
07:00 + Zygmunt Zielke (27 gr.)
17:00 Starzyno: Dziękczynna w 91 urodziny 12:00 + Rodzice Helena i Józef Mudlaff.
18:00 + Mąż Rafał Sluzewski (dn. ur.)
p. Władysławy Darga
18:00 + Zyta i Michał Dettlaff
Sobota, 28 kwietnia 2018 r.
07:00 + Rodzice Anna i Augustyn Bullmann,
bracia i Bronisława Syldatk
15:00 Msza ślubna: Szymon Glowienke i Aneta
Wachowiak
16:00 Msza ślubna: Adam Chmiel i Paulina
Hirsch
18:00 + Zygmunt Zielke (28 gr.)

