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Z życia Kościoła

∎ Wakacje
z Bogiem

Z

a nami piękny lipiec,
więc wakacje już na półmetku. W czasie naszego
wypoczynku warto i należy
pamiętać o tym, że wolny
wakacyjny czas to nie tylko
dobry czas na odpoczynek
dla ciała, ale też dla duszy.
Zarówno podczas urlopu w
kraju, jak i zagranicą możemy
odnaleźć ślady Boga. Dla wielu
rodzin czas wolny to przede
wszystkim szansa na spędzenie czasu w rodzinnym gronie,
warto wyciszyć telefon lub nawet wybrać takie miejsca
gdzie po prostu zasięgu nie
ma. W miejscach pobytów wakacyjnych możemy poznać
wielu ciekawych ludzi i zobaczyć mnóstwo interesujących
miejsc.
Niektórzy wybierają się też
w czasie wakacji na różnego
typu pielgrzymki, czy to piesze, czy autokarowe lub samochodowe. Na szlakach wędrówek, z pewnością w chwilach
doskwierającego
obecnie
upału warto odpocząć chwilę
przy przydrożnych kapliczkach, starych kościołach, by w
ich cieniu lub orzeźwiającym
wnętrzu odzyskać trochę sił, a
przy okazji chwilę porozmyślać o różnych sprawach.

Niezależnie, czy wybieramy
się w góry, nad jezioro czy morze, nieważne, czy wypoczywamy w Polsce czy poza jej
granicami, nie zapominajmy o
codziennej modlitwie o dobre
spędzenie czasu, o dobrą pogodę, czy o szczęśliwą podróż.
W niedziele pamiętajmy o
Eucharystii i zachęcajmy bliskich o uczestnictwo w niej.
Wakacje to dobry czas, by dać
wytchnienie nie tylko swojemu ciału, ale też sercu, duchowi, umysłowi. Najważniejsze by spędzić ten czas z Jezusem.
GL ∎

∎ Kościół zmienia nauczanie
na temat kary
śmierci

W

Watykanie opublikowano
opracowane
przez Kongregację Nauki
Wiary i zaaprobowane rzez
Ojca Świętego nowe brzmienie n. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat
kary śmierci.
Oto zmieniony tekst n. 2267
Katechizmu Kościoła Katolickiego w tłumaczeniu roboczym na język polski:
„Przez długi okres uważano,
że zastosowanie kary śmierci
przez prawowitą władzę, po

uczciwym procesie jest adekwatną reakcją na powagę
niektórych przestępstw i środkiem możliwym do przyjęcia,
choć
drastycznym,
dla
ochrony dobra wspólnego.
Dzisiaj coraz żywsza jest
świadomość, iż godność osoby
nie zostaje utracona nawet
wówczas, gdy popełniła ona
niezwykle poważne zbrodnie.
Ponadto rozpowszechniło się
nowe zrozumienie znaczenia
sankcji karnych stosowanych
przez państwo. Wreszcie
opracowano bardziej skuteczne systemy ograniczenia
wolności, zapewniające niezbędną obronę obywateli, ale
odbierające skazanemu w sposób definitywny możliwości
odkupienia swych win.
Zatem Kościół w świetle
Ewangelii
naucza,
„kara
śmierci jest niedopuszczalna,
ponieważ wymierzona jest w
nietykalność i godność osoby
ludzkiej” [Franciszek, Przemówienie do Papieskiej Rady ds.
Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 11 października 2017] i
postanawia stanowczo działać
na rzecz jej zniesienia na całym świecie”.
NIEDZIELA.PL ∎
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Z cyklu: Wspomnienia z pielgrzymowania na Jasną Górę

∎ Na pielgrzymkowym szlaku
ku Jasnej Górze

D

zisiaj publikujemy ciąg
dalszy
wspomnień
Pana Bronisława Fikus z II
Kaszubskiej Pielgrzymki na
Jasną Górę, które zapisał w
swoim dzienniku.
Z dziennika: «(…) Na odcinku drugim było już inaczej.
Kilkusetosobowe grupy pielgrzymki lokowane były w jednej, nie raz bardzo małej miejscowości. Stąd na jedno gospodarstwo przypadało nieraz po
kilkadziesiąt osób. Kto posiadał własny namiot, ten rozstawał go na jakimś placu bądź w
sadzie lub podwórzu i miał
kłopot z głowy. Ale dla innych
zajęcie jakiegoś, względnie
wygodnego miejsca noclegowego w stodole, w sąsieku lub
na klepisku było sprawą
ważną.
Z myciem też nie bywało łatwo. Gospodarze dysponowali
dwoma, trzema, najwyżej czteroma misami, a kolejka była
kilkadziesiątosobowa. Ludzie
chcieli nie tylko się umyć, ale i
przeprać ręczniki lub przepocone koszule i skarpetki.
Tu zaczął się dawać we
znaki problem braku wody.
Gospodarze prosili o jej oszczędzanie. Hydrofory po oddaniu nagromadzonego w nich
zapasu, przestawały działać.
Niektórzy pątnicy, przyzwyczajeni w swoich domach do
nie liczenia się z ilością zużywanej wody, tu również jej nie

oszczędzali. W wielu gospodarstwach stały na podwórzach beczkowozy z wodą dowożoną z nieraz bardzo daleka. Tu ją też trzeba było oszczędzać, aby starczyło dla
wszystkich. Podziwiam tych
gościnnych, dobrych ludzi dostarczających nam wodę z odległości, nieraz kilku kilometrów.
Problem wody na terenie
Polski środkowej to sprawa
kluczowa dla prawidłowego
funkcjonowania całej gospodarki
żywnościowej.
Nie
można przecież rozwijać hodowli zwierząt domowych bez
dostatecznego zaopatrzenia
ich w wodę, a wody tam coraz
mniej. Z roku na rok jej poziom
w studniach ulegał obniżeniu.
Płytsze wysychają zupełnie.
Na rozległych, bezleśnych
równinach Kujaw i Niziny
Wielkopolskiej nie uświadczysz wijących się pośród zielonych łęgów strumieni, tak
przecież charakterystycznych
dla morenowego krajobrazu
Polski północnej. Tu tylko
gdzieniegdzie przecinały pola
jakieś rowy porośnięte po
brzegach zapylonymi badylami lub rzadkimi krzakami
wierzb, a na ich dnie widniała,
prawie że nieruchoma, poprzerastana
roślinnością
woda. Tą wodą nie można było
schłodzić spoconego czoła, ani
zwilżyć spragnionych warg.
Gdzieniegdzie też zdarzały się
niecki wypełnione wodami jezior. Jeziora te były też odmienne od tych ze Szwajcarii
Kaszubskiej. Położone w lekko
tylko falistym terenie posiadały brzegi płytkie, muliste,

daleko porośnięte sitowiem i
trzcinami. Rzadko zdarzały się
miejsca piaszczyste z bezpośrednim dostępem do lustra
wody. Lasów tu mało. A te,
które istnieją to niewielkie obszarowo przestrzenie. Raz
tylko w okolicy Dąbia przechodziliśmy częściowo przez, a
potem obok wspaniałego
kompleksu leśnego, złożonego
przeważnie z dorodnych dębów. Ale to był wyjątek.
Tak więc, podczas tego suchego lata, woda stawała się
problemem, zwłaszcza wtedy,
gdy na jedno gospodarstwo
zwaliła się kilkudziesięcioosobowa grupa spragniona właśnie wody. Wody di umycia
oraz do niezbędnej przepierki.
Ludzie robili co było w ich
mocy. Przywozili z daleka,
podgrzewali na płytach kuchennych i w parnikach, dawali wszystkie posiadane miski, wiadra, wanny. W sumie
każdy jakoś zaspokajał swoje
potrzeby higieniczne, ale łatwo nie było.
Jeśli chodzi o aprowizację,
to napoje bywały wszędzie:
kawa, herbata lub soki owocowe. Częstowano nas również chlebem, zawsze posmarowanym i przeważnie okładanym wędlinami czy serem.
Trzeba tu pamiętać, że nakarmienie kilkadziesiąt osób liczyło się z pokrojeniem kilka
bochenów chleba, wysmarować niemałą ilość tłuszczu i
zużyć również spory kawał
mięsa albo sera. Nie skąpiono
niczego.
Sypialiśmy po stodołach, ale
i do izb zabierano ile się tylko
dało.
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Kierownictwo pielgrzymki
uprzedziło nas, że ze względu
na liczebność, na odcinku od
Torunia, zaś szczególnie w
okolicach samej Częstochowy,
należy liczyć tylko na własną
aprowizację. Rzeczywistość
okazałą się zupełnie inna. Jestem prawie przekonany, że
nawet bez zaopatrywania w
żywność przez organizatorów
pielgrzymki, pątnicy nie cierpieliby z braku żywności.
Również w tej samej strefie
podmiejskiej, pod samą Częstochową nie skąpiono nam
żywności. A wszystko to robiono bez przyjmowania jakiejkolwiek zapłaty. (…)»
Z DZIENNIKA BRONISŁAWA FIKUS
„POD BŁĘKITNYM ZNAKIEM
NA MARYJNYM SZLAKU” ∎

Dziękujemy rodzinie p. Bronisława
za udostępnienie nam zapisków.
Ciąg dalszy wspomnień z dziennika
w kolejnych numerach biuletynu.

Słowo Boże na niedzielę

∎ Czego szukasz,
kogo pragniesz?
I czytanie: Wj 16, 2-4. 12-15
II czytanie: Ef 4, 17. 20-24
Ewangelia: J 6, 24-35

Słowa Ewangelii
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie
ma Jezusa ani Jego uczniów,
wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa.

Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do
Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»
W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Szukacie
Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie
nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na
życie wieczne, a który da wam
Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył
Bóg Ojciec».
Oni zaś rzekli do Niego:
«Cóż mamy czynić, abyśmy
wykonywali dzieła Boga?»
Jezus, odpowiadając, rzekł
do nich: «Na tym polega dzieło
Boga, abyście wierzyli w Tego,
którego On posłał».
Rzekli do Niego: «Jaki więc
Ty uczynisz znak, abyśmy go
zobaczyli i Tobie uwierzyli?
Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia
chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Nie Mojżesz dał wam
chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy
chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z
nieba zstępuje i życie daje
światu».
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Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten
chleb!»
Odpowiedział im Jezus: «Ja
jestem chlebem życia. Kto do
Mnie przychodzi, nie będzie
łaknął; a kto we Mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie».
Rozważanie
"Szukacie Mnie nie dlatego,
że zobaczyliście znaki, lecz
dlatego, że najedliście się
chleba do syta" (J 6,26) - wyrzut Jezusa skierowany do ludzi, którzy dopiero co byli
świadkami cudownego rozmnożenia chleba, warto potraktować poważnie, kiedy doświadcza się pokusy instrumentalnego
traktowania
spraw Bożych. Można szukać
Jezusa nie dla Niego samego,
ale dla osiągnięcia doczesnych
korzyści. Można też garnąć się
do kościoła, nie pragnąc spotkać w nim Boga. Jest to częsta
pokusa. Tymczasem Chrystus,
objawiając moc i udzielając
obficie swoich łask, pragnie,
by naszą odpowiedzią na nie
była wiara. Dlatego prosząc Go
o zdrowie ciała, pomyśl o
zdrowiu swej duszy, modląc
się o pomyślność w interesach,
zatroszcz się, by dobra materiale nie przysłoniły ci duchowych skarbów.
O. JAROSŁAW KRAWIEC
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
18.00 w Starzynie, o godz. 17.00 w Werblini,
nie ma w tym dniu mszy świętej o godz.
1. Dzisiaj o godz. 12.00 modlimy się z Brac7.00.
twem Brewiarza Świętego – spotkania ró- 3. W sobotę o godz. 11.00 na plebanii spotkażańcowe w Połchówku i Starzyńskim Dwonie dla scholii w związku z mszą świętą terze.
lewizyjną 26 sierpnia.
2. Jutro przypada Uroczystość Przemienienia 4. U ministrantów do nabycia nowy numer
Pańskiego – msze święte o godz. 10.00 i

∎ Ogłoszenia parafialne
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5. „Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała Archanioła”.
Zapowiedzi przedślubne: II-ga: Damian Marek i Natalia Maria
Zabłotni z par. Starzyno; II-ga: Arkadiusz Jan Mońko z par.
Strzelno i Joanna Elżbieta Pobłocka z par. Starzyno; III-cia:
Krzysztof Jan Miotke z par. Starzyno i Marta Alicja Parchem z
par. Strzelno; III-cia: Maciej Dettlaff z par. Starzyno i Małgorzata Danuta Detlaf z par. pw. Św. Faustyny z Pucka.
6. 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 Radoszewo ul. Topolowa 9, a o sprzątanie kościoła przed uroczystością ślubną w czwartek rano prosimy państwa Bank i Stankowskich

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na sierpień
Intencja ogólna: Aby wielkie
wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako
skarb ludzkości.

Myśl tygodnia
„Modlitwy idą i wracają,
nie ma niewysłuchanej”
C. K. Norwid ∎

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.

Poniedziałek, 6 sierpnia 2018 r.
– Święto Przemienienia Pańskiego
10:00 Starzyno: + Brunon i Łukasz Licau
17:00 Werblinia: + Jan (1 r. śm.) i Joanna Skwiercz, Apolonia
i Feliks Marzejon
18:00 + Ojciec Stefan Gaffke, babcie i dziadków z obojga stron
Wtorek, 7 sierpnia 2018 r.
07:00 O moc Ducha Świętego dla Małgorzaty Robak.
18:00 + Rodzice Elżbieta i Henryk Piper
Środa, 8 sierpnia 2018 r.
07:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 16:00 Msza ślubna: Mateusz Bank i Anna StanMałgorzaty
kowska
17:00 Nowenna Werblinia: O Boże błogosławień- 18:00 + Dziadkowie Agata i Jan Grenwald, ojciec
stwo i zdrowie w rodzinie Zielke; + Klara
Stanisław, teściowie Stefania i Józef
i Agnieszka Kownatke; + Rodzice Jan i RoDomnik, szwagier Zygmunt
zalia Warras, siostra Teresa; + Rodzice Ste- Sobota, 11 sierpnia 2018 r.
fania i Stanisław Rochowiak, szwagier Sta– Wspomnienie św. Klary, dziewicy
nisław Wolas; + Za sąsiadów Marię Plińską, 07:00 + Wiktor Semerling, Maria i Stanisław WłoJana Rompca, Jana Radtke, Gabrielę i Erdarek
wina Żaczek, Michał Koss
16:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę
18:00 Nowenna Starzyno: O Boże błogosławieńMatki Bożej w 50-tą rocznicę ślubu p. Alicja
stwo i zdrowie w rodzinie; O Boże błogosłai Adolf Szalc
wieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny 18:00 + Brat Zdzisław (r. śm.), z rodziny Jankowp. Zofii; O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla
skich, Rogockich i Dettlaff
Julii; O Boże błogosławieństwo i zdrowie Niedziela, 12 sierpnia 2018 r.
dla synów; + Krzysztof i Kazimierz Elwardt,
– XIX Niedziela Zwykła
Aleksandra Rosienke; + Feliksa Urbanow- 07:00 + Helena i Franciszek Muza
ska, z rodziny Klonowskich; + Brunon i An- 08:30 Werblinia: Dziękczynna z prośbą o Boże
drzej Karsznia; + Mąż Marek Preiss; + Mąż
błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny
Stanisław Piontke
10:00 + Jan i Małgorzata Paczoch
Czwartek, 9 sierpnia 2018 r. – Święto
12:00 + Rodzice Jan (dn. ur.) i Magdalena Kaczyśw. Teresy Benedykty od Krzyża
kowscy, brat Aleksander
07:00 O moc Ducha Świętego dla Małgorzaty
- Do Matki Bożej z prośbą o zdrowie i Boże
18:00 + Roman Samel (r. śm.)
błogosławieństwo dla rodziny w 85-te uroPiątek, 10 sierpnia 2018 r.
dziny p. Jadwigi Zielke
– Święto św. Wawrzyńca
18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy
07:00 + Dziadków i babcie z obojga stron, 20:30 Starzyński Dwór: + Anna i Franciszek Dez rodziny
ttlaff, Jan Klein, bratowe Jadwiga i Eryka

