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Z życia parafii

∎ Tuż za lasem,
czyli o Mechowie
słów kilka

W

minioną niedzielę odbyła się w naszej parafii promocja książki autorstwa Jana Pawła Dettlaff pt.:
„W duchu przemian i tradycji... Kościoły cysterskie w
Starzynie i w Mechowie”. W
związku z powyższym chcielibyśmy przybliżyć kilka informacji dotyczących tej leżącej tuż za lasem miejscowości i parafii.
Jak czytamy w schematyzmie (kościelny rocznik statystyczny) Diecezji chełmińskiej
wydanym w 1928 r. obecna
nazwa wsi ustaliła się urzędowo w 1920 r. Wcześniej
używano nazw: Mechow (XIII
w.), Mechowo (XVI w.) oraz
Mechau (niem. XIX w.).
Historyczny rys parafii
wiąże się z postacią Świętopełka oraz ok. 1220 r. Parafia wyłączona z parafii starzyńskiej - powstała w XIII w. Jak
czytamy na stronie internetowej parafii Mechowo „Istniejący obecnie kościół o konstrukcji szkieletowej jest już
trzecią świątynią z kolei w tym
miejscu. Pierwsza spłonęła w
roku 1583. Drugą o której wiadomo, że była „z pruskiego
muru” rozebrano by mógł sta

nąć obecny kościół, którego
fundatorem był Jacek Rybiński
– opat oliwski w roku 1742.
(…) Kościół usytuowany jest
wśród drzew na wzniesieniu
otoczonym murem kamiennoceglanym. (...) Kościół parafialny o konstrukcji szkieletowej posiada wypełnienia murowane z cegły i otynkowane,
na fundamencie z ociosanych
głazów narzutowych. Jest on
jednonawowy z wydzielonym
nieco cięższym i niższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północnej strony znajduje się zakrystia. W przęśle zachodnim
wbudowana jest do wnętrza
wieża, mieszcząca w przyziemiu kruchtę. Druga kruchta
przy nawie od południowej
strony. Wnętrze nakryte silnie
spłaszczonym pozornym sklepieniem kolebkowym. W tęczy
o łuku odcinkowym znajduje
się fazowana belka na dwóch
ozdobnych wspornikach, a na
niej umiejscowiony jest krucyfiks barokowy z poł. w. XVIII.
(…) ołtarz główny jest dziełem
wczesnobarokowym z ok.
1640 roku (…) posiada dekorację snycerską chrząstkowo –
małżowinową, ujęty korynckimi kolumnami i uchami. Kolumny oplecione są winną latoroślą, z maskami w kiściach
owoców na dolnej części trzonów i popiersiami aniołów

trzymających kartusze na podstawach kolumn, dźwigających fragmenty belkowania i
woluty przerwanego naczółka, w uchach półpostacie
aniołów; konchowe nisze, w
których rzeźby św. Jakuba
Starszego i Jana Ewangelisty.
Na belkowaniu figury św. biskupa i Wacława; (…) W polu
głównym Koronacja N.P. Marii
(…) w zwieńczeniu obraz
Chrystusa jako Fons Vitae
(zwany też Siedem Sakramentów Św.) będący uproszczoną
repliką pelplińskiego pierwowzoru.”
Obecnie patronami mechowskiej świątyni są śś. Jakub St. i Mikołaj, poprzedni
kościół z drugiej połowy XVI
w. kościół był p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
Warto pamiętać, że nijako w
Mechowie narodziła się myśl
powstania Pieszej Kaszubskiej
Pielgrzymki na Jasną Górę (w
tym roku po raz 37 na szlaku).
Pomysłodawcą pielgrzymki
był ks. Zygmunt Trella - ówczesny proboszcz parafii w
Mechowie. Mechowski kościół
– dla wielu starzyńskich pielgrzymów – stanowi co roku
przystanek w drodze na odpust w Wejherowie.
Serdecznie zachęcamy do
lektury książki poświęconej
dwóm sąsiadującym oraz mającym wspólne korzenie para-
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fiom starzyńskiej i mechow- zrobić również samemu lub u
skiej.
GL ∎ swojego fryzjera).
Oto kilka ważnych informaWarto pomagać
cji dotyczących akcji: minimalna długość włosów, które
można przekazać to 25 cm (co
o raz kolejny ruszyła ak- ważne długość mierzymy na
cja, dzięki której wiele rozpuszczonych włosach i dodziewczyn i kobiet po che- piero później zaplatamy je w
mioterapii otrzyma perukę. warkocze). Włosy należy
W jej ramach fundacja on- przed ścięciem umyć, bez kokologiczna Rak’n’Roll prowa- rzystania z odżywki, nie wolno
dzi zbiórkę ściętych włosów, a także pomieszać końca włofirma Rokoko Hair Company sów z nasadą. Włosy mogą być
wyprodukuje z nich peruki. farbowane – ważne, aby nie
Jak czytamy na stronie inter- były rozjaśnione lub znisznetowej Fundacji Rak’n’Roll czone. Warto wiedzieć, że na
„Obecnie w Polsce peruki z na- jedną perukę potrzeba włoturalnych włosów są tylko czę- sów od 5-10 osób w zależności
ściowo refundowane przez od jakości.
NFZ, a dopłata do nich jest wyJeśli ktoś planuje zmianę
jątkowo wysoka. W odpowie- swojego wyglądu – może
dzi na tą sytuację ruszyła akcja warto przemyśleć czy nie od‘Daj Włos!’. Każdy, kto chce ob- dać ściętych włosów na peciąć włosy, może to zrobić w rukę?
GL ∎
dobrym celu – na peruki dla
kobiet w trakcie chemiotera- Słowo Boże na niedzielę
pii. Angażujemy do współpracy zakłady fryzjerskie,
które ścinają włosy w odpo- I czytanie: Rdz 3, 9-15
wiedni sposób, a następnie II czytanie: 2 Kor 4, 13 – 5, 1
przekazują je nam. Dalej wę- Ewangelia: Mk 3, 20-35
drują do perukarni Rokoko,
Słowa Ewangelii
która robi doskonałe, wyezus przyszedł z uczniami
godne i piękne peruki. Te są
swoimi do domu, a tłum
przekazywane za darmo ko- znów się zbierał, tak że nawet
bietom, które walczą z rakiem. posilić się nie mogli. Gdy to poDzięki temu mogą wyglądać słyszeli Jego bliscy, wybrali
znacznie lepiej i mają więcej się, żeby Go powstrzymać. Mósiły w drodze do zdrowia”.
wiono bowiem: «Odszedł od
Puckie Hospicjum pw. Św. zmysłów».
Ojca Pio również włączyło się
A uczeni w Piśmie, którzy
w tę akcję. Na stronie interne- przyszli z Jerozolimy, mówili:
towej można znaleźć adresy «Ma Belzebuba i mocą władcy
zakładów fryzjerskich, w któ- złych duchów wyrzuca złe durych można profesjonalnie chy».
ściąć włosy w celu przekazaWtedy przywołał ich do sienia ich na perukę (jednak nie bie i mówił im w przypowiejest to konieczne, bo można to

∎ Daj włos!

P

∎ Dialog

J

ściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś
królestwo jest wewnętrznie
skłócone, takie królestwo nie
może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to
taki dom nie będzie mógł się
ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z
sobą skłócony, to nie może się
ostać, lecz koniec z nim. Nikt
nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie
zwiąże, i dopiero wtedy dom
jego ograbi.
Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone.
Kto by jednak zbluźnił przeciw
Duchowi Świętemu, nigdy nie
otrzyma odpuszczenia, lecz
winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma
ducha nieczystego».
Tymczasem nadeszła Jego
Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go
przywołać.
A tłum ludzi siedział wokół
Niego, gdy Mu powiedzieli:
«Oto Twoja Matka i bracia na
dworze szukają Ciebie».
Odpowiedział im: «Któż jest
moją matką i którzy są moimi
braćmi?»
I spoglądając na siedzących
dokoła Niego, rzekł: «Oto moja
matka i moi bracia. Bo kto
pełni wolę Bożą, ten jest Mi
bratem, siostrą i matką».
Rozważanie
rólestwo
wewnętrznie
skłócone nie może się
ostać. Podobnie jest z małżeństwem i rodziną. Dlatego tak
ważny jest dialog. On pozwala
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wzrastać i rozwijać się miłości,
a w sytuacjach trudnych staje
się ratunkiem. Pierwszym warunkiem udanego dialogu jest
znalezienie czasu dla siebie.
Następnym – cierpliwe wysłuchanie drugiej strony, danie jej
szansy powiedzenia wszystkiego, co uważa za ważne.

Trzeba umieć powstrzymać
swój język, który od razu rwie
się, by wyrażać własne opinie,
rady, by krytykować. Bywają
osoby, które zdają się
wszystko wiedzieć najlepiej.
Trudno z nimi rozmawiać, bo
nie potrafią słuchać. Dialog
wymaga od partnerów okaza-
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nia sobie wzajemnego szacunku, cierpliwości i przekonania, że druga osoba ma mi
coś ważnego do przekazania, a
ja chcę to koniecznie usłyszeć.
O. JAROSŁAW KRAWIEC OP
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

Połchówku, organizowana przez mieszkańców i parafię,
- 14 lipca (sobota) festyn charytatywny dla
Patryka,
- 15 lipca (niedziela) pielgrzymka rowerowa na odpust Matki Bożej Szkaplerznej w
Swarzewie,
- 21 lipca (sobota) o godz. 15.00 w Starzyńskim Dworze msza święta odpustowa ku
czci Św. Benedykta, a następnie festyn na
placu wiejskim,
- 25 lipca (środa) o godz. 5.00 autokar zabierze osoby chętne na Hel na rozpoczęcie
Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej,
- 26 sierpnia (niedziela) gościmy wspólnotę
niepełnosprawnych Wiara i Światło z Gdyni
Chyloni,
- 1-2 września (sobota i niedziela) pielgrzymka na uroczystości Narodzenia Matki
Bożej w Swarzewie.
9. Zapowiedzi przedślubne: II-ga: Tomasz Kofluk z par. NMP z Rumi i Ewelina Drzeżdżon
z par. Starzyno.
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 rodzinom p. Kwidzińskim, Krefta, Lewińskim i
Orzeł, a o sprzątanie w czwartek po porannej mszy świętej przed uroczystością
ślubną prosimy rodziny p. Radtke i Selke.

1. Dzisiaj po mszach świętych można złożyć
ofiarę na rzecz budowy kościoła w Ostrowie – Bóg zapłać.
2. Dzisiaj spotkanie różańcowe w Kłaninie,
Starzynie i w Werblini.
3. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17.45,
przed wieczorną mszą świętą.
4. W środę kolejne czuwanie fatimskie, ofiarowane w intencji mieszkańców Parszkowa i
Radoszewa. O godz. 17.30 różaniec fatimski,
następnie msza święta i procesja wokół kościoła ze świecami.
5. U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała
Archanioła”. W biurze parafialnym otrzymać można bezpłatnie indeksy katechetyczne oraz można nabyć książki poświęcone parafii starzyńskiej i mechowskiej.
6. W piątek gościć będziemy ministrantów z
Gdyni Karwin i Chłapowa – kto chciały ofiarować napoje bądź upiec ciasta bądź chleby
prosimy o kontakt w biurze parafialnym.
7. Dnia 15 czerwca (poniedziałek) w Szkole
Podstawowej w Starzynie o godz. 16.00 odbędzie się coroczne „Wiosenne spotkanie z
Seniorami” dla mieszkańców Starzyna. Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów,
którzy ukończyli 60 lat. W programie konkursy, zabawa przy muzyce i poczęstunek.
8. W najbliższym czasie:
- w przyszłą niedzielę gościmy kleryków z
Gdańskiego Seminarium – kolekta na ten Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r.
– Wspomnienie św. Barnaby
cel,
- 23 czerwca(sobota) wieczorem zabawa w 07:00 + Helena, Marta i Ignacy Lesnau

∎ Intencje mszalne
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18:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w 50-te urodziny
Księże Proboszczu Janie
ks. Jana – od Żywego Różańca ze Starzyńskiego Dworu
Z okazji Twoich 50-tych urodzin,
Wtorek, 12 czerwca 2018 r.
składamy Ci życzenia dużo zdro07:00 + Jan Glembin – od mieszkańców ul. Lipowej
wia, radości i uśmiechu oraz nie17:00 Werblinia: O zdrowie i błogosławieństwo Boże do Najsłabnącego żaru ducha w trudświętszej Maryi Panny dla koleżanek i kolegów z rocz- nej kapłańskiej posłudze.
nika i śp. Adelę Stromską, Brygidę Jedtke, Wandę
Niech Najświętsza Panna otacza
Mudlaff, Eugeniusza Renusz, Jana Bemke oraz śp. nau- Księdza matczyną miłością i
czycieli – od absolwentów z rocznika
opieką, zwłaszcza w trudnych
18:00 + Agatka Bojka (dn. ur.), Patryk i Angelika
chwilach i wyprasza u swojego
Środa, 13 czerwca 2018 r.
Syna wszelkie potrzebne łaski.
– Wspomnienie św. Antoniego z Padwy
Podejmowany trud zmagania się
07:00 + Michał Koss, z rodziny Koss i Ciskowskich
z codziennością niech Księdza
17:00 Nowenna Werblinia: + Antoni Radtke (r. śm.); + Maria uskrzydla i pozwoli dostrzegać
i Stefan Szymańscy, Anna, Paweł i Tekla Tarnowscy; + piękno i głębię życia.
Redakcja ∎
Tadeusz Kownatke, szwagier Jan (dn. ur.), rodzice
Anna i Michał Goyke; + Józef i Irena Budzisz
18:00 Nowenna Starzyno: Do Św. Antoniego z prośbą o Boże Papieska intencja
błogosławieństwo dla mieszkańców Parszkowa; + na czerwiec
Dziadek Józef (r. śm.) i babcia Marta.; + Ojcowie Paweł Intencja ogólna: Aby sieci spoi Gerard, siostra Danuta; + Matka Teresa Szweda, Mag- łecznościowe sprzyjały solidardalena Ciesielska, Magdalena i Bożena Dudek; + Mag- ności i poszanowaniu drugiego
dalena i Michał Skrzypkowscy; + Ojciec Franciszek w jego odmienności.
Drzeżdżon, brat Jan; + Antoni Miotke (dn. ur.); + Wiesława Helwig (1 r. śm.); + Z rodziny Dettlaff i Lanc; + Myśl tygodnia
Bracia Wacław, Marian, Edmund, Roman, Stanisław, Jerzy i Leon Liss; + Matka Janina (20 r. śm.) i Jan Rohde; „Ten, który cię stworzył bez
+ Feliks Okrój, babcia Maria, wujek Edmund Golla, z ro- ciebie, nie zbawi cię bez ciebie”
Św. Augustyn ∎
dziny Lesnau
Czwartek, 14 czerwca 2018 r.
Redakcja: Damian Pulczyński,
Piotr Plasun.
– Wspomnienie bł. Michała Kozala
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
07:00 + Antoni (r. śm.) i Tekla Poglettke, brat Roman
oraz artykuły do publikacji prosimy
18:00 + Łucja (1 r. śm.) i Feliks Marzejon, Bronisław i Teresa kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Piątek, 15 czerwca 2018 r.
07:00 + Rodzice Aniela i Brunon Hirth, brat Jan i Wanda Hebel Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem. Archiwalne
16:00 Starzyno, msza ślubna: Damian Selke i Anna Radtke
numery biuletynu znajdują się na stro18:00 + Ojciec Józef Goyke (dn. ur.)
nie internetowej parafii. Pozyskane
ofiary przekazywane są na fundusz
Sobota, 16 czerwca 2018 r.
ministrancki naszej parafii.
07:00 + Paweł i Jadwiga Ceynowa, Józef, Paweł i Zygmunt
15:00 Starzyno, msza ślubna: Grzegorz i Katarzyna Pobiega
17:00 Starzyno: O Boże błogosławieństwo w 18-te urodziny Natalii Bollin
18:00 + Jan i Franciszka Miłosz
Niedziela, 17 czerwca 2018 r. – XI Niedziela Zwykła
07:00 + Rodzice Elżbieta i Jan Wyszeccy, brat Jan
08:30 Werblinia: + Antoni Mielewczyk (20 r. śm.)
10:00 + Brygida i Stefania Rohde
12:00 + Ojciec Roman Samel
18:00 + Beata Szeiba (dn. ur.), Mariola Pupp, rodzice Kirszling i Szeiba

