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Z życia Kościoła

∎ Pola Nadziei
na Pomorzu

w przyszłą niedzielę
Jużwolontariusze
odziani w

żółte koszulki będą kwestować przed naszym kościołem w ramach akcji Pola Nadziei.
Za datek do skarbonki będą
wręczać żonkile. Nie bez przyczyny symbolem akcji jest
właśnie ten kwiatek. Cebulki
żonkili przez jesień i zimę nabierają siły by rozkwitnąć na
wiosnę. Ich wola życia jest metaforą walki z chorobą nowotworową. Siła żonkili zawsze
daje nadzieję na kolejną wiosnę, a kwitnące kwiaty przypominają o ludziach cierpiących i o towarzyszeniu im w
trudnym okresie choroby i odchodzenia.
Program "Pola Nadziei" został zainicjowany przez angielską organizację charytatywną
"Marie Curie Cancer Care" z
Edynburga. Początki tej organizacji związane są z otwartym w 1930 r. szpitalem Marie
Curie (czyli polskiej noblistki
Marii Skłodowskiej-Curie) w
Hampstead, który specjalizował się w radiologicznym leczeniu kobiet cierpiących na
raka i choroby pokrewne. Początek działalności samej fundacji "Marie Curie" datuje się

na 1948 r. (córka Marii Skłodowskiej - Curie Ewa dała fundacji pozwolenie na użycie
imienia jej matki).
W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia powstania fundacja "Marie Curie" postanowiła podjąć współpracę z jednym z polskich hospicjum i
przekazała 350 000 cebulek
żonkili do Krakowa, zaś akcja
miała na celu pomoc Hospicjum św. Łazarza. Wiosną
1998 r. krakowskie parki i
place zakwitły żonkilami w ramach akcji “Pola Nadziei”.
Cele Pól Nadziei to z jednej
strony pozyskiwanie środków
finansowych na potrzeby hospicjów, a z drugiej szerzenie
idei hospicyjnej, edukacja dotycząca opieki nad osobami
chorymi i propagowanie w
społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego
człowieka.
Od 2003 roku program "Pól
Nadziei" jest również realizowany przez hospicja w innych
miastach Polski. W bieżącym
2018 r. w akcję włączyło się 35
hospicjów z 35 miast Polski, w
tym również Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio.
Pamiętajmy, aby w przyszłą
niedzielę wspomóc działalność "naszego" hospicjum, a za
każdy - nawet najmniejszy gest wsparcia już dziś serdecz-

nie dziękujemy!

GL ∎

Warto przeczytać!

∎ „Życie pod
prąd”

W

ubiegłym miesiącu
nakładem Wydawnictwa WAM ukazała się
książka pt.: „Jan Kaczkowski. Życie pod prąd. Biografia”. Na ponad czterystu
stronach jej autor Przemysław Wilczyński stara się
przybliżyć postać ks. Jana,
osoby którą na Kaszubach
znali chyba wszyscy.
Książka ukazuje trudną
drogę księdza Jana od lat dzieciństwa, poprzez życie seminaryjne, aż do kapłaństwa i
tworzenia hospicjum, a także
życie z chorobą w tle z tą, z
którą zmagał się latami. Jak
powiedział autor książki: "z
perspektywy dwóch lat uznałem, że warto zmierzyć się z tą
historią. Chciałem poznać historię ks. Jana sprzed choroby.
Skąd przyszedł, co takiego się
stało we wczesnych latach
młodości, co sprawiło, że poznaliśmy takiego człowieka, że
poradził sobie z chorobą, że
zrobił tak wiele w Pucku, że
pomógł setkom ludzi, co było
tym czymś w jego życiu rodzinnym, prywatnym i towarzyskim, co uformowało ks.
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Jana Kaczkowskiego."
Co sprawiło, że wikary z niewielkiej miejscowości na Kaszubach stał się najbardziej
rozpoznawalnym duchownym
w kraju?
Kochała go cała Polska.
Chętnie opowiadał o swoim
życiu, walce z rakiem i założonym przez siebie hospicjum.
Ale czy znaliśmy go naprawdę?
Przyjęcie do seminarium
dzięki protekcji znanego polityka, rozpacz po przybyciu do
Pucka, wpływanie na lokalne
wybory, tęsknota za ojcostwem i skomplikowane relacje z „synkami” oraz kulisy
konfliktu z arcybiskupem – to
tylko kilka z mniej znanych
faktów, które złożyły się na historię Jana Kaczkowskiego w
równym stopniu, co rola „onkocelebryty”.
Tysiące godzin pracy. Setki
przejechanych
kilometrów.
Stu kilkudziesięciu rozmówców. Zdobyte zaufanie rodziny. Niepublikowane dotąd
fotografie. Przemysław Wilczyński stworzył obraz człowieka, który według księdza
Adama Bonieckiego „uratował
honor polskiego kapłaństwa”.
O autorze
Przemysław Wilczyński –
dziennikarz „Tygodnika Powszechnego". Autor głośnego
wywiadu z księdzem Kaczkowskim Sklepany przez Kościół. Laureat Nagrody im.
Barbary N. Łopieńskiej i nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Trzykrotny
laureat Nagrody Dziennikarzy
Małopolski.
Współautor
książki Broad Peak. Niebo i

piekło opisującej kulisy tragicznej polskiej wyprawy z
marca 2013 r.
Książkę można nabyć m.in.
za pośrednictwem strony internetowej Puckiego Hospicjum im. Ojca Pio. Dochód ze
sprzedaży zasila konto Puckiego Hospicjum. Zachęcamy
do lektury.
GL ∎

Warto zobaczyć!

∎ „Tam, gdzie
mieszka Bóg”

Z

achęcamy do obejrzenia
pierwszego na świecie
filmu kinowego z osobistym
udziałem Papieża Franciszka!
„Tam, gdzie mieszka Bóg” to
oparta na historiach z Biblii,
dedykowana dzieciom opowieść o nadziei, wierze i odwadze. Podnosząca na duchu, zachęcająca widzów w każdym
wieku do poszukiwania Boga
w otaczającym świecie, a do
tego przepięknie sfilmowana
w malowniczych plenerach
Patagonii.
„Jezus szuka cię i czeka na
ciebie. (…) Znajdź go. Odważ
się, to zrobić” – oto przesłanie,
która za pośrednictwem filmu
daje dzieciom Papież Franciszek.
Uroczysta premiera „Tam,
gdzie mieszka Bóg” odbyła się
w Watykanie i – obok pokazu
„Milczenia” Martina Scorsese –
była jedyną tego rodzaju projekcją filmową w Stolicy Apostolskiej w 2017 roku. Film
jest wspólnym dziełem światowej sławy psycholog Gracieli Rodriguez oraz reżysera i
producenta Charliego Mainar-

diego, autora reklam dla największych firm i marek. „’Tam,
gdzie mieszka Bóg’ to film o
dzieciach szukających Boga” –
pisał o obrazie The Guardian.
Fabuła filmu
Mały Andrew ucieka z
domu, by odszukać położone
w górach sanktuarium Jezusa.
W ślad za chłopcem wyrusza
czwórka jego oddanych, szkolnych przyjaciół. Razem przeżyją wiele niezapomnianych
przygód na leśnym szlaku. A
przede wszystkim zrozumieją,
że z Bożą pomocą są w stanie
stawić czoła największym
przeciwnościom.
Nasz film wyrósł z pragnienia Papieża Franciszka, aby
przez film przekazać dzieciom
wiadomość od Jezusa – współreżyserka filmu, Graciela Rodriguez.
Możliwość sfilmowania Papieża była przejmującym doświadczeniem. To wspaniały
człowiek, który pomógł nam,
by w ten sposób pomóc
światu. BTS nie jest zwyczajnym filmem. To coś wyjątkowego – producent, Andrea Iervolino.
W Polsce premiera filmu
odbędzie się w najbliższy piątek, 20 kwietnia 2018 r. DP ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Dostępność
Boga

I czytanie: Dz 3, 13-15. 17-19
II czytanie: 1 J 2, 1-5
Ewangelia: Łk 24, 35-48
Słowa Ewangelii

U

czniowie opowiadali, co
ich spotkało w drodze i
jak poznali Jezusa przy łama-
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niu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On
sam stanął pośród nich i rzekł
do nich: «Pokój wam!»
Zatrwożonym i wylękłym
zdawało się, że widzą ducha.
Lecz On rzekł do nich: «Czemu
jesteście zmieszani i dlaczego
wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na
moje ręce i nogi: to Ja jestem.
Dotknijcie Mnie i przekonajcie
się: duch nie ma ciała ani kości,
jak widzicie, że Ja mam». Przy
tych słowach pokazał im
swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli
zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni

podali Mu kawałek pieczonej
ryby. Wziął i spożył przy nich.
Potem rzekł do nich: «To
właśnie znaczyły słowa, które
mówiłem do was, gdy byłem
jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane
jest o Mnie w Prawie Mojżesza,
u Proroków i w Psalmach».
Wtedy oświecił ich umysły,
aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego
głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie
grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście
świadkami tego».
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Rozważanie

wątpiącym w ZmarJezus
twychwstanie uczniom po-

zwala się dotknąć. Wie o tym,
że to przerosło ich możliwości
rozumienia i podchodzi do
nich w sposób bardzo ludzki i
konkretny: mogą Go dotknąć i
spożyć z Nim posiłek. Bóg często będzie zniżał się do poziomu człowieka i szukał takiego sposobu, aby ten mógł
Go zrozumieć. Nie trzeba bać
się prawd wiary. Jeśli Bóg
chciałby pozostać ukryty, nie
posłałby swojego Syna na ziemię. Jeśli Jezus chciałby pozostać niedostępny, nie zawiązywałby wokół siebie wspólnoty
uczniów.
o. Mariusz Krawiec SSP
„Ewangelia 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Spotkanie dla dzieci przed pierwszą komunią świętą w sobotę o godz. 9.00 (grupa I) i
10.00 (grupa II) oraz w niedzielę o godz.
12.00 dla obydwóch grup. Spotkanie dla
kandydatów do sakramentu bierzmowania
w niedzielę po mszy o godz. 10.00.
2. Dzisiaj o godz. 16.00 rozpocznie się w parafii w Tyłowie kurs przedmałżeński dla narzeczonych.
3. U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała
Archanioła”. Przy głównym wyjściu nabyć
też można dwa nowe numery biblijnego
czasopisma pt. „Galilea”.
4. W przyszłą niedzielę po mszach świętych
doroczna zbiórka na rzecz Hospicjum Stacjonarnego i Domowego w Pucku – Bóg zapłać.
5. Zapowiedzi przedślubne:
II-ga: Anna Elżbieta Radtke z par. Starzyno i
Damian Selke z par. Strzelno.
III-cia: Dawid Andrzej Zielke z par. Starzyno
i Agnieszka Natalia Jung z par. Krokowa.

6. Sołtys, Rada Sołecka, Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Starzyna, OKSIT Gminy
Puck oraz Szkoła Podstawowa zapraszają
mieszkańców do wzięcia udziału w III Turnieju Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Starzyna dnia 21.04.2018r. (sobota) o godz.
15.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starzynie. Dla wszystkich uczestników turnieju nagrody i upominki – serdecznie zapraszamy.
7. W dniu 17 kwietnia (wtorek) w miejscowości Starzyno, Gmina Puck ogłasza zbiórkę
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z posesji. Odpady należy wystawić
przed posesję do godz. 7.00 w dniu odbioru
lub dzień wcześniej.
8. 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. Lipowej ze Starzyna, a na sobotę rano o sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców z ul. Trzy
Gracki ze Starzyna.
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9. W ciągu tygodnia wchodzimy do kościoła bocznym wejściem.
10.Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Bernadetę
Okrój, lat 54, z Kłanina.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na kwiecień
Ogólna: Aby odpowiedzialni za
zarządzanie gospodarką światową znaleźli odwagę do powiedzenia "nie" gospodarce wykluczenia, otwierając nowe drogi.

Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r.
07:00 + Zygmunt Zielke (16 gr.)
18:00 + Hildegarda, Stanisław, Małgorzata, Romuald i Wojciech Wachowiak
Myśl tygodnia
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r.
„Przyjacielem jest ten,
07:00 + Zygmunt Zielke (17 gr.)
przez którego staję się lepszy”
18:00 + Córka Anna Miotk
św. Jan Paweł II ∎
Środa, 18 kwietnia 2018 r.
07:00 + Zygmunt Zielke (18 gr.)
Redakcja: Damian Pulczyński,
Piotr Plasun.
17:00 Nowenna Werblinia:
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
+ Adam i Maria Mielewczyk (r. śm.)
oraz artykuły do publikacji prosimy
+ Dusze w czyśćcu cierpiące
kierować na adres mailowy redakcji:
18:00 Nowenna Starzyno:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
+ Rodzice Aniela i Alfons Zwiefka, Aniela i Teodor Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem. Archiwalne
Rompa
numery biuletynu znajdują się na stro+ Stefan Marszewski (m-c po śmierci)
nie internetowej parafii. Pozyskane
ofiary przekazywane są na fundusz mi+ Janina Radziejewska (m-c po śmierci)
nistrancki naszej parafii.
+ Juliusz Ewalt i rodzeństwo
+ Jadwiga, Antoni i Konrad Dettlaff
+ Marta Deling
+ Jadwiga i Paweł Ceynowa, dziadkowie z obojga stron
+ Brygida (dn. ur.) i Franciszek Rutha, Brunon i Andrzej Karsznia, Jan i Anna Hohszulc
+ Antoni Kass
+ Jan Proena, Klara, Józef i Jerzy Dettlaff
+ Rodzice Elżbieta i bernard Bobkowscy, dziadkowie z obojga stron
+ Teresa Konieczna (dn. ur.)
+ Mąż i ojciec Jan Pipka, z rodziny Pipka i Turczyn
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r.
07:00 + Zygmunt Zielke (19 gr.)
18:00 + Mąż Florian Zielke (10 r. śm.)
Piątek, 20 kwietnia 2018 r.
07:00 + Zygmunt Zielke (20 gr.)
18:00 + Rodzice Agnieszka i Augustyn Laga, Jan i Magdalena Kromliccy, szwagier Edmund
Sobota, 21 kwietnia 2018 r.
07:00 + Alfred Pliński
18:00 + Zygmunt Zielke (21 gr.)
Niedziela, 22 kwietnia 2018 r. – IV Niedziela Wielkanocna
07:00 + Zygmunt Zielke (22 gr.)
08:30 Werblinia: + Maria i Jan Lesnau
10:00 + Leon Maszota (r. śm.), o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
12:00 + Andrzej, Agnieszka i Jan Drzeżdżon, ojciec chrzestny Mieczysław Felkner
18:00 + Teściowa Maria Helandt

