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Z życia parafii

∎ „Można odejść
na zawsze,
by wciąż być
blisko...”

W

miniony piątek
pożegnaliśmy w
naszej parafii Ks. Bogdana Pulczyńskiego.
Żegnali Go licznie
przybyli kapłani, koledzy kursowi, ministranci i lektorzy, którymi się opiekował,
przyjaciele, znajomi,
parafianie i rodzina, a
także przedstawiciele
środowisk, z którymi
współpracował. Uroczystej Mszy Świętej
pogrzebowej wraz z
Jutrznią przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź
Metropolita
Gdański.
Ten poniedziałkowy
dzień zapowiadał się całkiem
zwyczajnie. Codzienne obowiązki, praca… Dzień, jak co
dzień – można było pomyśleć
jeszcze o poranku. Dzieci i
młodzież z niecierpliwością
odliczali dni do upragnionego
zakończenia roku szkolnego.
Jednak ok. godz. 10.00
wszystko się zmieniło. To, co
usłyszeliśmy początkowo nie

docierało do nas… Chwilę potem szok, niedowierzanie, ból i
wielka szkoda… Jak to możliwe?! Dziś tylko pozostają
słowa wiersza ks. Jana Twardowskiego: „…tak szybko odchodzą…”.
Śp. Księdza Bogdana Pul-

czyńskiego znał w starzyńskiej
wspólnocie zapewne każdy.
Zawsze uśmiechnięty i pogodny. Zaczepiał znajomych
rozmową. Był otwarty na ludzi, świat i jego sprawy.
Jako kleryk był inicjatorem i
współbudowniczym kapliczki
w Sulicicach, swojej rodzinnej
miejscowości.
Śp. Ksiądz Bogdan Piotr
Pulczyński urodził się 15 lipca

1979 r. w Pucku, w kaszubskiej rodzinie Benona i Małgorzaty z domu Kobierzyńskiej.
Został ochrzczony w parafii
pw. Św. Michała Archanioła w
Starzynie. Bogdan Pulczyński
po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w
Zespole Szkół Zawodowych im. „Bohaterów
Helu” w Pucku, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych im. Stefana Żeromskiego w Pucku. Egzamin dojrzałości zdał
w 2001 r. i w tym samym roku wstąpił do
Gdańskiego
Seminarium Duchownego. Jako
kleryk doświadczenia
duszpasterskie nabywał
w Sanktuarium Matki
Bożej Brzemiennej w
Matemblewie. W parafii
św. Jacka w Straszynie
pełnił posługę diakona.
Święcenia kapłańskie
przyjął 23 czerwca 2007
r. z rąk Księdza Arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku.
Po święceniach pracował jako
wikariusz w:
- Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela
w
Gdańsku-Osowej
(2007-2011),
- Parafii pw. Św. Brata Alberta
w Gdańsku-Przymorzu (20112014),
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- Parafii pw. Bł. Doroty z Mątew
w
Gdańsku-Jasieniu
(2014-2017),
- Parafii pw. Św. Antoniego
Padewskiego w Kosakowie
(2017-2018).
Wszędzie dał się poznać
jako duchowny z wielką pasją
i charyzmą. W parafiach, do
których został posłany był
opiekunem ministrantów oraz
Kościelnej Służby Mężczyzn
"Semper Fidelis”. Był dekanalnym duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza. Swój wkład
miał także w funkcjonowaniu
stron internetowych parafii.
Niejednokrotnie uczestniczył
w pielgrzymkach – tych pieszych Gdańskich i Kaszubskich
na Jasną Górę, ale także tych
do pobliskich sanktuariów jak
Swarzewo. Zawsze z poczuciem obowiązku i troski o Kościół, gorliwie wypełniał obowiązki duszpasterskie, wspierając w tym zakresie kolejnych
proboszczów. Był ceniony
przez wiernych. W swej ostatniej parafii przygotował w tym
roku kosakowską młodzież do
bierzmowania. Był bardzo lubiany przez dzieci, zwłaszcza
kiedy w zastępstwie tamtejszego księdza proboszcza prowadził przygotowania do sakramentu Pierwszej Komunii
Świętej. Jeszcze w ubiegłą niedzielę prowadził aukcję charytatywną - rozmawiał z
dziećmi, z parafianami.
Tak niedawno – bo dokładnie 22 maja – uczestniczył w
naszej parafii w wielkim święcie, jakim było udzielenie sakramentu bierzmowania starzyńskiej młodzieży. Wczoraj
obchodziłby 11-tą rocznicę

święceń kapłańskich.
bie radość i wesele; i wielu z
Chciejmy otoczyć gorącą jego narodzenia cieszyć się bęmodlitwą duszę Ks. Bogdana. dzie. Będzie bowiem wielki w
oczach Pana; wina i sycery pić
R.I.P.
nie będzie i już w łonie matki
REDAKCJA ∎ napełniony będzie Duchem
Świętym. Wielu spośród dzieci
Słowo Boże na niedzielę
Izraela nawróci do Pana, Boga
ich; on sam pójdzie przed Nim
w duchu i mocy Eliasza, żeby
serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do
I czytanie: Jr 1, 4-10
usposobienia sprawiedliwych,
II czytanie: 1 P 1, 8-12
by przygotować Panu lud doEwangelia: Łk 1, 5-17
skonały».
Słowa Ewangelii
a czasów Heroda, króla Ju- Rozważanie
isję Jana Chrzciciela
dei, żył pewien kapłan,
można
podsumować
imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z bardzo prosto-przyszedł on,
rodu Aarona, a na imię było jej aby wskazać Jezusa. Mogłoby
Elżbieta. Oboje byli sprawie- się wydawać, że to niewiele.
dliwi wobec Boga i postępo- Nie wyprowadził ludu z Egiptu
wali nienagannie według jak Mojżesz, nie stał się jak on
wszystkich przykazań i prze- prawodawcą. Nie zdziałał
pisów Pańskich. Nie mieli jed- wielu znaków na wzór starotenak dziecka, ponieważ Elż- stamentowych proroków, a
bieta była niepłodna; oboje mimo to ewangelista Łukasz
zaś byli już posunięci w latach. napisał: Nie ma większego
Kiedy w wyznaczonej dla człowieka od Jana (Łk 7,28).
swego oddziału kolei pełnił On stał się prawdziwym
służbę kapłańską przed Bo- świadkiem Jezusa. W swoim
giem, jemu zgodnie ze zwycza- życiu zrealizował to, do czego
jem kapłańskim przypadł los, zaproszony jest każdy chrzeżeby wejść do przybytku Pań- ścijan. My także, tak jak św. Jan
skiego i złożyć ofiarę kadzenia. Chrzciciel, mamy się stać
A cały lud modlił się na ze- świadkami Jezusa. Mamy zawwnątrz w czasie kadzenia. Na- sze wskazywać na Niego i stać
raz ukazał mu się anioł Pański, się Jego głosem w świecie, nastojący po prawej stronie ołta- wet wtedy, gdy nasz głos bęrza kadzenia. Przeraził się na dzie się wydawać głosem,
ten widok Zachariasz i strach który woła na pustyni (Łk 3,4).
O. DANIEL STABRYŁA OSB
padł na niego.
„EWANGELIA 2017” ∎
Lecz anioł rzekł do niego:
«Nie bój się, Zachariaszu; Z życia Kościoła
twoja prośba została wysłuzisiaj Kościół Święty obchana: żona twoja Elżbieta
chodzi Uroczystość Naurodzi ci syna, któremu na- rodzenia Św. Jana Chrzcidasz imię Jan. Będzie to dla cie- ciela.

∎ Jan Chrzciciel
- świadek Jezusa
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Św. Jan Chrzciciel uznawany
jest za największego z proroków, który udzielił chrztu Jezusowi Chrystusowi i osobiście wskazał Go jako zapowiadanego Zbawiciela świata. Narodzenie Jana Chrzciciela jest
okazją, aby wyrazić Bogu
wdzięczność za dar życia.
Jan Chrzciciel jest jednym z
najbardziej czczonych świętych. Wyjątkowo Kościół obchodzi uroczystość ku jego
czci przede wszystkim w dzień
narodzin, a nie - jak zwykle w

przypadku świętych - w dzień
śmierci, choć także w liturgii
czczony jest dzień męczeńskiej śmierci Jana.
W Janie Chrzcicielu uderza
jego świętość, życie pełne
ascezy i pokuty, siła charakteru,
bezkompromisowość.
Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jemu
dedykowana jest bazylika
rzymska św. Jana na Lateranie,
będąca katedrą papieża.
Jezus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden czło-
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wiek z Jego ust nie otrzymał:
"Coście wyszli oglądać na pustyni? (...) Proroka zobaczyć?
Tak, powiadam wam, nawet
więcej niż proroka. On jest tym,
o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed
Tobą, aby Ci przygotował
drogę. Zaprawdę powiadam
wam: Między narodzonymi z
niewiast nie powstał większy
od Jana Chrzciciela" (Mt 11, 711; Łk 7, 24-27).
WIARA.PL, BREWIARZ.PL ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczDzisiaj o godz. 14.00 msza święta i spotkakach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
nie w Mechowie dla Pieszej Pielgrzymki Kamieszkańcom ul. Żarnowieckiej ze Starzyna,
szubskiej na Jasną Górę.
a o sprzątanie w sobotę po porannej mszy
Od przyszłej niedzieli wakacyjny układ
świętej prosimy mieszkańców Cegielni i
mszy świętych w miesiącach lipcu i sierpniu
Głuszewa. Kolekta dzisiejsza na zakończe– dodatkowa msza święta w niedzielę o
nie drugiego kwartału na śmieci z cmentagodz. 20.30 w Starzyńskim Dworze.
rza – Bóg zapłać.
Jutro w Sali OSP Werblinia o godz. 19.00 9. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy
spotkanie organizacyjne w sprawie festynu
śp. Ks. Bogdana Pulczyńskiego, lat 39, ostatdla Patryka w dniu 14 lipca (sobota). Jednonio pracującego w Kosakowie, śp. Teresę
cześnie przypominamy, że można zgłaszać
Grądzką, lat 79 ostatnio mieszkającą w
wszelkie formy pomocy i przynosić fanty
Pucku i śp. Leona Laga, lat 78, ze Starzyńbądź do biura parafialnego, bądź do pani
skiego Dworu.
Lucyny Roeske.
Jutro po wieczornej mszy świętej na plebanii spotkanie dla osób zainteresowanych Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
udziałem w Pieszej Pielgrzymce Kaszub– Wspomnienie Bł. Doroty
skiej na Jasną Górę.
z Mątowów
Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświęt- 07:00 + Ojciec Alfred Pliński
szego Serca Pana Jezusa o godz. 17.45, 18:00 Do Matki Bożej z prośbą o Boże błogoprzed wieczorną mszą świętą.
sławieństwo w 30. rocznicę ślubu p. JoU ministrantów do nabycia jest nowy nulanty i Kazimierza Bartczak
mer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała Wtorek, 26 czerwca 2018 r.
Archanioła”.
07:00 + Brunon i Maria Hebel, Joachim i Alojzy
Zapowiedzi przedślubne:
Hebel, Magdalena Łepek
II-ga: Szymon Bulczak z par. Starzyno 18:00 + Rodzice Magdalena i Jan Kromlicki
i Magda Klepin z par. Leśniewo.
Środa, 27 czerwca 2018 r.
II-ga: Sebastian Piotr Lantowski z par. Sta- 07:00 O Boże błogosławieństwo dla cioci Anny
rzyno i Iwona Ewa Radtke z par. Strzelno.
17:00 Nowenna Werblinia:
Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
- Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

∎ Ogłoszenia parafialne
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

∎ Intencje mszalne
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patronki I Róży Żywego Różańca z Werblini z prośbą
o zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń; + Mieczysław
Nowak
18:00 Nowenna Starzyno:
- Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Romeny i Antoniego w 19. rocznicę ślubu;
+ Mąż Joachim Miotk; + Antoni Doppka, Kazimierz
Błażk; + Alojzy Koss, rodzice i Teresa Brzozowska;
+ Bronisław Błażk (r. śm.); + Ojciec Zbigniew Piontke;
+ Wujek Stefan Steinke; + Marta Kamińska; + Gertruda
i Brunon Ziemann, z rodziny Lesner i Ziemann; + Rodzice Jan i Apolonia Dawidowscy, brat Zbigniew i Wacław; + Anna Darga; + Babcia Eryka Płoska, dziadkowie
Stefan, Leon i Wacław; + Ojciec Paweł Muza, ojciec
chrzestny Kazimierz Korman; + Helena Dawidowska
(m-c po śmierci); + Ojciec Marek Preis; + Dusze w
czyśćcu cierpiące; + Ojciec Jan Pipka, rodzice Agnieszka
i Bernard Kromliccy; + Jan Drzeżdżon; + Bogusław
Zdebski; + Rodzice Marta i Paweł Żaczek, Waleria Szymańska
Czwartek, 28 czerwca 2018 r.
– Wspomnienie św. Ireneusza
07:00 W intencji parafian
18:00 + Krzysztof Bizewski (3 r. śm.)
Piątek, 29 czerwca 2018 r.
– Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
07:00 + Ojciec Paweł Drzeżdżon (dn. im.)
18:00 + Mąż Paweł Kromlicki, teściowie Kromliccy, rodzice
Mroch i siostra Halina
Sobota, 30 czerwca 2018 r.
– Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników św. Kościoła Rzymskiego
07:00 + Anna Miotk (r. śm.)
16:00 Msza ślubna: Katarzyna i Grzegorz Pobiega
17:00 Do Matki Bożej dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla mamy w 60-te urodziny
18:00 + Ojciec Paweł Buja (dn. im.)
Niedziela, 1 lipca 2018 r.
– XIII Niedziela Zwykła
07:00 + Mąż i ojciec Jan Pipka (dn. ur.)
08:30 Werblinia: + Rodzice Stefania i Leon Harms, siostra
Eryka i Anna, brat Leon
10:00 + Małgorzata Hase, Stefania i Waleria Deppner, Rolf
Bender
12:00 + Rodzice Agnieszka i Jan Redlin, Marta i Jan Miłosz
18:00 + Błażej Lantowski
20:30 Starzyński Dwór: + Jan Grabowski, Helena i Michał Kirkowscy

Księże Proboszczu Janie
Z okazji imienin, chcemy życzyć
Tobie wielu łask Bożych, nieustannej opieki Matki Bożej oraz
wiele zdrowia i pogody ducha w
codziennych
obowiązkach.
Niech Duch Święty opromienia
swym światłem każdy dzień
Twojej kapłańskiej posługi w naszej starzyńskiej parafii,
Redakcja ∎

Papieska intencja
na czerwiec
Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego
w jego odmienności.

Myśl tygodnia
„Obserwuj, słuchaj, rzadko
osądzaj i nie chciej za dużo”
Platon ∎

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.

