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Kochani Parafianie i Przyjaciele!
Święty krzyż
jest znakiem Bożej miłości i mocy.
Jezus przez swoją mękę prowadzi
nas – Kościół, do zwycięstwa nad złem,
grzechem, szatanem i śmiercią.
Niech Boża łaska da nam udział
w zmartwychwstaniu Chrystusa
i w Jego królowaniu.
Ks. Jan Plottke

Z życia Kościoła
dzin syryjskich.
kazane pieniądze rodziny syZ wyrazami szacunku,
ryjskie kupują wodę, opał do
Magdalena Koza ∎ ogrzania mieszkań, żywność i
Caritas Archidiecezji Gdańskiej leki. W programie swój udział
poranek wielkanocny
Program Rodzina Rodzinie miała również nasza parafia.
staniemy się świadkami życia, które wyzwala został uruchomiony w paź- Z życia parafii
się z okowów beznadziei, dzierniku 2016 r. i stał się najsmutku i śmierci. Chrystus większym programem pomoprawdziwie
zmartwych- cowym realizowanym przez
Caritas Polska. Od chwili uruwstał!
chomienia programu 6-miezisiaj kolejny artykuł
Szanowni Darczyńcy,
dotyczący parafialnej
w imieniu swoim oraz Zespołu sięczną pomocą objętych zoDziału Zagranicznego Caritas stało blisko 9 tysięcy rodzin pielgrzymki, która się odPolska, chciałabym życzyć dotkniętych skutkami wojny była w dniach 25.02Państwu radosnego Alleluja z w Syrii. Zebrane środki za po- 4.03.2018 r.
Ziemia Święta - ta nazwa
okazji świąt Wielkanocnych. średnictwem partnerów lokalChcielibyśmy życzyć zaprze- nych – lokalnych kościołów i wywoływała u mnie ambiwastania działań wojennych na zgromadzeń zakonnych – tra- lentne odczucia, bo czy tylko
terenie Syrii ażeby móc prze- fiają do konkretnych rodzin ten skrawek jest święty i czy
kazać Państwu wiadomości rozpaczliwie potrzebujących na pewno święty? Teraz już
pełne radości i nadziei od ro- pomocy aby przeżyć. Za prze- wiem, że jest święty, ponieważ

∎ Rodzina
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są tam ślady obecności Jezusa
- miasta, rzeki, góry, pustynie,
które mają odzwierciedlenie
zarówno w Biblii jak i we
współczesnej topografii. Dwie
krainy, które odwiedziliśmy to
Judea i Galilea.
Judea jest górzystą krainą
geograficzną położoną w historycznej środkowej części
Izraela. Z Judei pochodził jeden z apostołów- Judasz Iskariota. Zwiedziliśmy tam między innymi Jerozolimę, Betlejem, Pustynię Judzką ciągnąca
się aż do Morza Martwego. Na
terenie pustyni znajdują się ławry, monastyry oraz osady
Beduinów zajmujących się hodowlą owiec i kóz. W niedużej
odległości od brzegu Morza
Martwego, gdzie zażywaliśmy
błotnej kąpieli znajdują się
słynne ruiny, w których odnaleziono rękopisy zwane Zwojami z Qumrān. Oprócz skalistych i górzystych terenów
uprawiane są tam najsmaczniejsze daktyle, ponieważ jest
tam duże nasłonecznienie i
swoisty klimat związane z depresją terenu do około 400
metrów poniżej poziomu morza.
Galilea to druga kraina historyczna, którą przemierzyliśmy. Rozciąga się od Morza
Śródziemnego do rzeki Jordan.
Rzeka Jordan, w której przyjęliśmy symboliczny chrzest,
graniczy z Jordanią. Kraina ta
jest różnorodna - znajdują się
tam zarówno skaliste tereny
jak i uprawy rolnicze i lasy. W
Galilei
charakterystycznym
szczytem jest góra Tabor miejsce Przemienienia Jezusa
Chrystusa, gdzie trzej aposto-

łowie ujrzeli swego mistrza
rozmawiającego z Mojżeszem i
Eliaszem. Większość z apostołów Jezusa Chrystusa pochodziła z rybackich miejscowości
położonych nad Jeziorem Galilejskim. Najsłynniejsze kazanie Jezusa było wygłoszone
nad jeziorem w okolicach Kafarnaum. Do bardziej znanych
części Kazania na Górze należy
Osiem błogosławieństw oraz
modlitwa Ojcze nasz. W Galilei
Jezus dorastał, pracował, dokonał licznych cudów i uzdrowień.
Obecnie obie opisane wyżej
krainy historyczne podzielone
są pomiędzy Autonomię Palestyńską a Izrael. Oba kraje są
bardzo różnorodne. Tym co
odseparowuje te państwa to
granice i mury oraz estetyka. Z
jednej strony ortodoksyjni żydzi, którzy rygorystycznie
przestrzegają zasad swojej
wiary, z drugiej irytujące nawoływania (szczególnie te
przed godziną piątą rano) muezina do modlitwy wyznawców islamu. Kontrastów jest o
wiele więcej a porównać je
można do zarybionego jeziora
galilejskiego i martwego Morza, które jest jeziorem bez życia.
Porządek jest domeną Izraela – warto jako przykład
wskazać Jerozolimę, a szczególnie Jad Waszem - Instytut
Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, ścianę Płaczu czy Kneset i jego okolice z
przepięknym Parkiem Róż.
Natomiast Autonomię Palestyńską cechuje lekko odbiegający porządek od naszych,
europejskich norm, często

wzbudzający irytację. Przykładem palestyńskiego miasta, w
którym mieliśmy wszystkie
noclegi w czasie naszego pobytu, to Betlejem. Betlejem
według Ewangelii jest miejscem narodzenia Jezusa Chrystusa i Dawida oraz ośrodkiem
kultu i miejscem licznych pielgrzymek. Jest to miasto, w którym kwestie estetyczne i porządkowe są dla nas czasami
porażające. Również handel
uliczny graniczył wręcz z natarczywością.
W tym miejscu nasuwa się
refleksja – radosne miejsce narodzin i męczeńska śmierć Jezusa Chrystusa wypełnia
piękne życie, tak palestyńskie
Betlejem i izraelską Jerozolimę wypełnia mur kłótni, sporów waśni. Dla mnie Ziemia
Święta jest miejscem kontrastów i podziałów, pięknym i
brudnym, sacrum i profanum
lecz nade wszystko niepodzielnym, jednoznacznym, bez
półcieni triumfem płynącym z
mocy zmartwychwstania.
Ewa Wszałek ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Pusty grób

I czytanie: Dz 10, 34a. 37-43
II czytanie: Kol 3, 1-4;
1 Kor 5, 6b-8
Ewangelia: J 20, 1-9
Słowa Ewangelii

P

ierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem,
gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu
i zobaczyła kamień odsunięty
od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz
do drugiego ucznia, którego
Jezus kochał, i rzekła do nich:
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«Zabrano Pana z grobu i nie
wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów
drugi uczeń i szli do grobu.
Biegli obydwaj razem, lecz ów
drugi uczeń wyprzedził Piotra
i przybył pierwszy do grobu. A
kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie
wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim.
Wszedł on do wnętrza grobu i
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie,

leżącą nie razem z płótnami,
ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do
wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy
do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Dotąd bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, które mówi, że
On ma powstać z martwych.

I

Rozważanie

lekroć w moim życiu światło
zwycięża nad ciemnością,
tylekroć dzieje się w nim coś
ze Zmartwychwstania. Gdy
powraca życie i nadzieja, choć
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wydawało się, że wszystko
stracona, dzieje się coś ze
Zmartwychwstania. Jeśli radość wypiera z serca smutek,
to dzieje się coś ze Zmartwychwstania. Wielkanoc jest
zaproszeniem, aby nie tylko
słuchać Jezusa i Jego uczniów
opowiadających o tym, co się
stało, ale aby doświadczyć we
własnym życiu tego światła,
tej nadziei i tej radości, których źródłem może być tyko
zmartwychwstały Pan.
o. Jarosław Krawiec OP
„Ewangelia 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. W przyszłą niedzielę w Kościele Uroczystość Miłosierdzia Bożego.
2. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim za modlitwę i obecność w czasie Triduum Paschalnego i Świąt – służbie liturgicznej, Ochotniczym Strażom Pożarnym ze Starzyna i Werblini, asyście procesyjnej i parafialnemu Caritas. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary do Grobów Pańskich, za skarbonki jałmużny wiekopostnej. Dziękujemy wszystkim, którzy
przygotowali Groby Pańskie w Starzynie,
Werblini i w Starzyńskim Dworze.
3. Serdeczne dziękujemy za ofiary z ubiegłej
niedzieli na rzecz misji świętych dla siostry
Brygidy Koeppen misjonarki pracującej w
Chile w kwocie 1.888,26 zł. - dziękujemy
młodzieży wraz z panią Mariolą Jung-Zielke.
4. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne – Godzina Święta w czwartek od
godz. 17.00 – 18.00. Spowiedź święta w piątek o godz. 16.00 w Werblini, a o godz. 17.00
w Starzynie. Ks. Jan odwiedzi chorych
z sakramentami świętymi w piątek, a ks. Sebastian w sobotę.
5. Spotkanie dla dzieci przed pierwszą komunią świętą we środę o godz. 16.30. W piątek
o godz. 18.30 dzieci przystąpią do pierwszej
spowiedzi świętej. Dzieci, które posiadają
już stroje na uroczystość, proszone są, aby

przystąpiły w nich do spowiedzi – po zakończeniu spowiedzi zdjęcia do pamiątek
pierwszokomunijnych.
6. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 10.00 spotkanie dla kandydatów do
sakramentu bierzmowania, a po mszy o
godz. 12.00 dla dzieci pierwszokomunijnych.
7. W niedzielę, 15 kwietnia o godz. 16.00 rozpocznie się w parafii w Tyłowie kurs przedmałżeński dla narzeczonych.
8. U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała
Archanioła”.
9. Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Dawid Andrzej Zielke z par. Starzyno
i Agnieszka Natalia Jung z par. Krokowa.
II-ga: Marcin Jan Kwidziński z par. Krokowa
i Kamila Elżbieta Krefta z par. Starzyno.
III-cia: Sebastian Kunc z par. Starzyno i Estera Dopke z par. Leśniewo.
10.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 Apteki do Plebanii ze Starzyna, a na sobotę rano o sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców z ul.
Kościelnej, Krótkiej i Nowej ze Starzyna.
11.W ciągu tygodnia wchodzimy do kościoła
bocznym wejściem.
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∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na kwiecień

Poniedziałek, 2 kwietnia 2018 r.
– II Dzień Świąt Wielkanocnych
Ogólna: Aby odpowiedzialni za
zarządzanie gospodarką świa07:00 + Zygmunt Zielke (2 gr.)
tową znaleźli odwagę do powie08:30 Werblinia: + Mąż Jan Blar
dzenia "nie" gospodarce wyklu10:00 + Bronisława (r. śm.), Józef i Zygmunt Wegner
czenia, otwierając nowe drogi.
12:00 + Rodzice Anna i Stefan Lieske
18:00 + Otylia, Andrzej, Paweł i Jerzy Plińscy
Myśl tygodnia
Wtorek, 3 kwietnia 2018 r.
– Oktawa Wielkanocy
„Ja nie umieram,
ja wstępuję do życia”
07:00 + Zygmunt Zielke (3 gr.).
św. Teresa z Lisieux ∎
17:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny w 30. rocznicę ślubu p. Bogusławy i Piotra Mejer
Redakcja: Damian Pulczyński,
18:00 + Ciocia Aniela Muza (r. śm.)
Piotr Plasun.
Środa, 4 kwietnia 2018 r.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
oraz artykuły do publikacji prosimy
– Oktawa Wielkanocy
kierować na adres mailowy redakcji:
07:00 + Zygmunt Zielke (4 gr.)
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
17:00 Nowenna Werblinia: + Walentyna, Józef, Bronisława Każdy numer biuletynu zamykany jest
i Bolesława Rathenow; + Felicja i Józef Dettlaff; + Bar- w czwartek wieczorem. Archiwalne
bara Godziek (r.śm.), mąż Mirosław, syn Łukasz, ojciec numery biuletynu znajdują się na stronie internetowej parafii. Pozyskane
Janusz masadyni, Józefa i Józef Lachs
ofiary przekazywane są na fundusz mi18:00 Nowenna Starzyno: + Ojciec Helmut (r. śm.); + Ojciec nistrancki naszej parafii.
Augustyn i żona Zofia; + Jerzy Szomburg (dn. ur.) i Rafał Sluzewski; + Helena (dn. ur.) i Brunon Grabowscy, Zygmunt Trepczyk; + Augustyn
i Leokadia Marzejon (r. śm.); + Maria Zielke; + Wojciech (2 r. śm.), Irena i Jan Jaffke;
+ Stanisław Okoń (10 r. śm.), rodzice z obojga stron; + Otylia (r. śm.) i Jan Samel, Helena
i Leon Ferra; + Anna i Franciszek Marszewscy, matka Florentyna, ojciec Kazimierz; + Dusze w czyśćcu cierpiące; + Rodzice Buja i rodzeństwo; + Aleksandra Rosinke, Kazimierz
i Krzysztof Elwardt; + Dariusz i Czesław Szymichowscy, Błażej Lantowski; + Matka Anna
Skiba (10 r. śm.); + Magdalena Ciesielska, Leon Pliński
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
– Oktawa Wielkanocy
07:00 + Zygmunt Zielke (5 gr.)
18:00 + Ojciec Franciszek Kreft (dn. ur.)
Piątek, 6 kwietnia 2018 r.
– Oktawa Wielkanocy
07:00 + Matka Jadwiga Licau (r. śm.)
16:30 Werblinia: + Rodzice Leonia i Jan Hebel
18:00 + Zygmunt Zielke (6 gr.)
Sobota, 7 kwietnia 2018 r.
– Oktawa Wielkanocy
07:00 + Zygmunt Zielke (7 gr.)
18:00 + Ojciec Paweł Kromlicki

Niedziela, 8 kwietnia 2018 r.
– Niedziela Miłosierdzia Bożego
07:00 + Helena i Franciszek Muza
+ Jan, Franciszek Adrian, Franciszek,
Elżbieta, Jan, Anna, Gerard, Alfons i Apolonia Pulczyńscy
08:30 Werblinia: + Brat Grzegorz Kownatke
(r. śm.)
10:00 + Rodzice Teodora i Jan Licau
12:00 + Zygmunt Zielke (8 gr.)
18:00 + Danuta Chołka (dn. ur.)

