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Z życia Kościoła

∎ W mocy
Bożego Ducha,
czyli nowy Rok
Duszpasterski
2018/2019

D

ziś rozpoczyna się w
Kościele nowy rok
duszpasterski. Po czteroletnim okresie poświęconym
sakramentowi Chrztu Świętego, w ubiegłym roku rozpoczęliśmy dwuletni program duszpasterski pod hasłem „Duch, który umacnia
miłość”.
Jego celem jest odkrycie Ducha Świętego, otwarcie się na
Jego działanie oraz refleksja
nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Hasłem
obecnego roku duszpasterskiego 2018/2019 są słowa:
„W mocy Bożego Ducha”
Oczywiście początek nowego roku duszpasterskiego
oznacza również rozpoczęcie
jednego z najpiękniejszych
okresów w Kościele, czyli Adwentu. Łacińskie słowo "adventus" oznacza przyjście. Dla
chrześcijan oznacza radosny
czas przygotowania na przyjście Pana. Ważne również, aby
Adwent był czasem nawróce-

nia i refleksji. Początek tego
okresu nigdy nie jest wyznaczony stałą datą w kalendarzu
i zawsze przypada na czwartą
niedzielę przed Bożym Narodzeniem. Skoro Adwent to i
Roraty, czyli Msze św. ku czci
Najświętszej Maryi Panny, odprawiane - w naszej parafii pod wieczór. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni
"Rorate caeli desuper", czyli
"Spuśćcie rosę, niebiosa".
Przypomianamy, iż w czasie
Mszy Św. zapalana jest dodatkowa świeca tzw. roratka. Jest
ona symbolem Najświętszej
Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - Światłość
prawdziwą. W kościołach
umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub
niebieska kokarda, którą jest
przepasana roratka mówi o
niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Kolejnym z symboli Adwentu jest
wieniec adwentowy, w którym
umieszczane są cztery świece
przypominające cztery niedziele adwentowe. Wieniec
wyobraża jedność rodziny,
która duchowo przygotowuje
się na przeżycie świąt Bożego
Narodzenia. Dzieci na Roraty
przychodzą ze specjalnymi

lampionami, by świecić nimi
na początku Mszy św. (gdy panuje mrok w kościele i wszystkie światła są wyłączone) i wędrować z tym światłem do domów.
W czasie Adwentu kapłan
zakłada fioletowy ornat, symbol pokuty i przygotowania do
Świąt Bożego Narodzenia.
Trzecia niedziela Adwentu jest
obchodzona radośniej. Jest
ona nazywana niedzielą Gaudete. W tym dniu szaty liturgiczne mogą mieć kolor różowy.
Specjalnie na tegoroczne
Roraty napisano piosenkę pt.:
"Z Duchem Twoim". W czasie
spotkań roratnich poznamy poprzez przykład postaci biblijnych - Dary Ducha Św., a
przez historię ludzi bardziej
nam współczesnych - Jego
owoce. Już teraz zachęcamy
wszystkich, zarówno młodszych i starszych, dzieci, rodziców, ciocie, wujków oraz
dziadków do udziału w Roratach. Będzie to wyrazem troski
o dobre duchowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
GL ∎
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∎ "Z Duchem
Twoim"

T

egorocznym Roratom
towarzyszy, podobnie
jak w ubiegłych latach, piosenka. Tekst piosenki oraz
muzykę napisał specjalnie
na tę okazję Adam Szewczyk, a zaśpiewała ją Magdalena Anioł. Poniżej przedstawiamy pełny tekst piosenki "Z Duchem Twoim":
1. Józef z Egiptu mądrość miał.
Abraham gadał z Bogiem.
Mojżesz robił, co Bóg chciał.
Gedeon walczył z wrogiem.
Jeremiasz wiedział co i jak,
a Dawid bał się Pana.
na Apostołów zstąpił Duch,
historia niesłychana
Jak to jest możliwe, powiedz
jak…
Ref: I z Duchem Twoim! /x2
to wszystko jest możliwe!
I z Duchem Twoim! /x2
to wszystko możliwe jest!
2. Chcę dobrym być, choć tyle
zła
i pokój nieść dla świata.
Chcę wiernym być, łagodnym
być,
cierpliwość mieć dla brata.
Chcę wielką radość w sercu
mieć,
i nerwy jak ze stali
i jak Maryja, kochać też.
To Miłość nas ocali
Jak to jest możliwe, powiedz
jak…
Ref: I z Duchem Twoim! /x2
to wszystko jest możliwe!

I z Duchem Twoim! /x2
to wszystko możliwe jest!
O Panie, ześlij swego Ducha,
by odnowił oblicze ziemi!

∎ 25 edycja akcji
„Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom”

wieca tworzy polskie wigilie. Przez 25 lat zapalono około 50 milionów
świec na polskich stołach w
kraju i za granicą – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
W czwartek, 29 listopada w
Warszawie zainaugurowano
XXV edycję ogólnopolskiej,
ekumenicznej akcji „Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom”.
Inauguracja XXV edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom miała miejsce 29 listopada w Centrum Luterańskim
w Warszawie. Wzięli w niej
udział: ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, Wanda
Falk, dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Biruta PrzewłockaPachnik, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Prawosławnego
Metropolitalnego
Ośrodka Miłosierdzia Eleos.
Jak podkreślają organizatorzy akcji, świeca Caritas „to nie
tylko płomień na stole wigilijnym, ale przede wszystkim realna pomoc potrzebującym i
uwrażliwianie na potrzeby

Ś

tych, którzy są w potrzebie”.
Od 19 lat Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom jest wspólnym, ekumenicznym dziełem
tworzonym przez Caritas Kościoła Katolickiego, Diakonię
Kościoła Ewangelickiego i
Eleos Polskiego Kościoła Prawosławnego. Dzięki zebranym
środkom Caritas daje potrzebującym dzieciom możliwość
wakacyjnego
wypoczynku,
ciepłego posiłku, zwiększa ich
szanse edukacyjne, pomaga w
leczeniu i rehabilitacji oraz ratuje w sytuacjach bez wyjścia.
Akcję można wesprzeć, nabywając Świecę Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom w parafiach w całej Polsce lub dokonując wpłaty na konto.
Można również wysłać SMS
charytatywny o treści WIGILIA na numer 72052.
Świecę Caritas można odpalić od Betlejemskiego Światła
Pokoju, roznoszonego przez
harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego. Dostępne ono
będzie od 17 grudnia w miejscach wskazanych na specjalnie przygotowanej Mapie
Światła:
https://
swiatlo.zhp.pl/mapa-swiatla.
CARITAS POLSKA/ BP KEP ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Potrójne
oczekiwanie
I czytanie: Jr 33, 14-16
II czytanie: 1 Tes 3, 12 – 4, 2
Ewangelia: Łk 21, 25-28. 34-36

J

Słowa Ewangelii
ezus powiedział do swoich
uczniów:
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«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi
trwoga narodów bezradnych
wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze
strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą
Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i
wielką chwałą. a gdy się to
dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe

wskutek obżarstwa, pijaństwa
i trosk doczesnych, żeby ten
dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie
on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się
w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego,
co ma nastąpić, i stanąć przed
Synem Człowieczym».
Rozważanie
a co i na kogo czekamy
podczas Adwentu? Po
pierwsze, wsłuchujemy się w
tęsknotę proroków Starego
Testamentu, którzy zapowiadają przyjście Zbawiciela, Me-
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sjasza przynoszącego długo
oczekiwane wyzwolenie. Po
drugie, oczekujemy Tego,
który już przyszedł, ale powróci w chwale na końcu czasów, aby ostatecznie pokonać
śmierć i zapanować nad całym
stworzeniem. Po trzecie, adwentowe oczekiwanie ożywia
w nas pragnienie zjednoczenia
z Chrystusem, który narodził
się z Maryi Dziewicy i pragnie
przez wiarę zamieszkać w naszych sercach.
O. JAROSŁAW KRAWIEC OP,
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Rozpoczynamy święty czas Adwentu. Msze
święte roratnie o godz. 17.00 w Werblini i o
godz. 18.00 w Starzynie – dzieci prosimy o
przychodzenie z lampionami. W biurze parafialnym nabyć można świece Caritas –
małe w cenie 10 zł i duże w cenie 20 zł oraz
poświęcone opłatki na stół wigilijny.
2. Dzisiaj w czasie mszy świętej o godz. 12.00
modli się Bractwo Brewiarzowe. Spotkania
różańcowe w Połchówku i w Starzyńskim
Dworze, a za tydzień w Kłaninie, Starzynie i
w Werblini.
3. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca: godzina święta adoracji Najświętszego Sakramentu od 17.00 do 18.00;
pierwszy piątek miesiąca: ks. Jan rano odwiedzi chorych z sakramentami świętymi,
spowiedź święta w Werblini od godz. 16.30,
a w Starzynie od godz. 17.00, a w sobotę
rano ks. Sebastian również odwiedzi chorych z sakramentami świętymi.
4. Za tydzień w niedzielę nasza parafia we
współpracy ze szkołą w Starzynie, organizacjami samorządowymi i dobroczyńcami

5.

6.

7.

8.
9.

organizować będzie Mikołajki – prosimy o
przynoszenie słodyczy na plebanię do środy
włącznie. Zapraszamy dzieci do klas III
włącznie z całej naszej parafii na spotkanie
ze św. Mikołajem.
U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała Archanioła”. Nabyć można również
kalendarze liturgiczne na przyszły rok w cenie 10 zł.
Zapowiedzi przedślubne:
III-cia: Wojciech Zygmunt Marlewski i Monika Agnieszka Bank z par. Starzyno.
W sobotę w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP msze święte o godz. 7.00, 17.00
i 18.00 – odpust obchodzi parafia w Ostrowie.
W poniedziałek 10 grudnia rozpoczniemy
pierwszą część kolędy.
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 Kłanina z ul. Lipowej, a o

4

Głos Michała Archanioła

sprzątanie kościoła w sobotę po mszy porannej prosimy
mieszkańców Kłanina ul. Pucka, Piaskowa i Brzozowa.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na grudzień
Intencja ogólna: Aby język
serca i dialogu przeważał
zawsze nad językiem oręża.

Poniedziałek, 3 grudnia 2018 r.
– Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
07:00 + Brunon i Łukasz Licau, matka Aniela
17:00 Werblinia: + Jan Rompca, brat Jan
Myśl tygodnia
18:00 + Leokadia i Stefan Szalc
„Wszystko jest możliwe.
Wtorek, 4 grudnia 2018 r.
Niemożliwe wymaga po pro07:00 + Gertruda Semmerling – od IV Róży Żywego Różańca stu więcej czasu.”
ze Starzyna
Dan Brown ∎
17:00 Werblinia: + Leon Harms, Stefania i Leon Harms
Redakcja: Damian Pulczyński,
18:00 + Jan Adrian (dn.ur.), brat Franciszek
Piotr Plasun.
Środa, 5 grudnia 2018 r.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
oraz artykuły do publikacji prosimy
07:00 W intencji parafian
na adres mailowy redakcji:
17:00 Nowenna Werblinia: + Felicja i Józef Dettlaff; + Jerzy kierować
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Perszon (r. śm.), rodzice z obojga stron
Każdy numer biuletynu zamykany jest
18:00 Nowenna Starzyno: + Anna i Klemens Kunc, szwagier w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na
Jan; + Anna i Józef Stromscy, Anna i Brunon Gierszew- stronie internetowej parafii. Pozyscy, siostra Zofia; + Zofia (r. śm.), Agnieszka i Andrzej skane ofiary przekazywane są na funDrzeżdżon; + Małgorzata Dominik; + Stefania i Józef La- dusz ministrancki naszej parafii.
buda, brat Joachim, siostra Stefania, Krystyna i Romuald; + Ks. Bogdan Pulczyński; + Mąż Marek Preiss (r.
śm.); + Augustyn Metter, Małgorzata Dominik;
+ Anna Marszewska (dn. ur.), matka Florentyna
Czwartek, 6 grudnia 2018 r.
17:00 Werblinia: + Bronisław, Otylia i Józef
– Wspomnienie św. Mikołaja
Tarnowscy, Bronisława Miotk, z rodziny
07:00 + Rodzice Gertruda i Brunon, siostra
Solińskich
Halina
18:00 + Patryk Bojka (dn. ur.), Agatka i Ange17:00 Werblinia: + Ks. Biskup Andrzej Śliwińlika
ski
Niedziela, 9 grudnia 2018 r.
18:00 + Brunon (r. śm.) i Andrzej Karsznia
– II Niedziela Adwentu
Piątek, 7 grudnia 2018 r.
07:00 + Rodzice Agnieszka (dn. ur.) i Bernard
– Wspomnienie św. Ambrożego
Kromliccy; + Jan, Franciszek Adrian,
07:00 O powołania kapłańskie i zakonne
Franciszek, Elżbieta, Jan, Anna, Gerard,
17:00 Werblinia: + Mąż Jan Blar
Alfons, Apolonia i ks. Bogdan Pulczyńscy
18:00 + Paweł Buja (dn. ur.)
08:30 + Ojciec Józef Mudlff (r. śm.)
Sobota, 8 grudnia 2018 r.
10:00 + Mariola Pupp (r. śm.), Beata Szeiba, ro– Uroczystość Niepokalanego
dzice Szeiba i Kirszling
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
12:00 + Stefania Dettlaff
07:00 + Beata Rompa (r. śm.)
18:00 + Leon Pliński

