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Z życia Kościoła

∎ XIX Dzień Modlitwy i Pomocy
Kościołowi na
Wschodzie

D

zisiaj, w II niedzielę Adwentu z inicjatywy
Konferencji Episkopatu Polski obchodzimy w Kościele
w Polsce już po raz dziewiętnasty: Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem
tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła
katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji
Środkowej.
„Jest to wyraz solidarności
Kościoła w Polsce z Kościołem
katolickim za granicą wschodnią. Tam są w dużej mierze
nasi Rodacy, którzy pozostali
po drugiej stronie granicy
wschodniej, w tym Kościele
odradzającym się wciąż i przeżywającym wiele trudności” –
powiedział bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski,
podczas konferencji prasowej
zorganizowanej przez Zespół
Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
Zespół Pomocy Kościołowi
na Wschodzie funkcjonuje

przy Konferencji Episkopatu
Polski od 1989 roku i został
powołany z inicjatywy ówczesnego Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski.
„W mijającym roku zebraliśmy 2.406.000 zł, z których realizowaliśmy prośby, jakie do
nas napływały. Dotyczą one
pomocy liturgicznej, spraw remontowo-budowlanych, organizacji wyjazdów formacyjnowypoczynkowych dla 30 grup,
Kongresu Młodzieży Polonijnej” – powiedział ks. Leszek
Kryża dyrektor Biura Zespołu
Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
OPOKA.NEWS ∎

∎ Gdzieś w dalekim Meksyku...

W

najbliższą środę 12
grudnia w Kościele
obchodzić będziemy wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Guadalupe. Jej historia wiąże się z postacią
pierwszego
indiańskiego
świętego - Juana Diego.
O jego życiu wiemy stosunkowo niewiele, przyszedł na
świat w 1474 r. w mieście
Cuautlitlan, jednym z większych ośrodków za panowania
Azteków (obecnie na tym

miejscu znajduje się stolica
Meksyku). Jego (można powiedzieć pogańskie) imię to
Cuauhtlatoatzin, co oznaczało
śpiewający orzeł lub rozmawiający z orłem. Juan Diego
był rolnikiem i zajmował się
wyrabianiem mat. Po podbiciu
państwa Azteków przez Hiszpanów ok. 1519/21 r. zarówno on, jak i jego żona przyjęli w 1525 r. chrzest z rąk jednego z pierwszych misjonarzy
w Meksyku.
Objawienia rozpoczęły się
w 1531 r., kiedy to 9 grudnia
Juan Diego idąc na niedzielną
Mszę, ujrzał na wzgórzu Tepayac, Maryję. Mówiła w jego
ojczystym języku náhuatl.
Ubrana była we wspaniały
strój: w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną
wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna.
Zwróciła się do Juana Diego:
"Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica,
Matka Prawdziwego Boga,
który daje i zachowuje życie.
On jest Stwórcą wszechrzeczy,
jest wszechobecny. Jest Panem
nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym
okażę współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom,
którzy szczerze proszą mnie o
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pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę
ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu
widziałeś i słyszałeś". Przekazała mu wiadomość dla hiszpańskiego biskupa Juana de
Zumarragi, aby wybudował
świątynię na wzgórzu, gdzie
mogłaby okazywać swą miłość
każdemu, kto odda się Jej w
opiekę. Biskup, który nie wierzył w objawienie, zażądał
znaku, że jest ono prawdziwe.
12 grudnia, podczas ostatniego, czwartego objawienia,
Maryja poleciła Juanowi Diego
zebrać róże, które kwitły na
kamienistych wzgórzach pomimo mrozu. Następnie sama
ułożyła je w jego płaszczu i kazała zanieść biskupowi. Juan
natychmiast udał się do biskupa i w jego obecności rozwiązał rogi swojego płaszcza.
Wówczas na podłogę wysypały się kastylijskie róże, zaś
na rozwiniętym płaszczu ukazał się wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, ubraną w czerwoną
szatę, spiętą pod szyją małą
spinką w kształcie krzyża. Jej
głowę przykrywał błękitny
płaszcz ze złotą lamówką i
gwiazdami, spod którego widać było starannie zaczesane
włosy z przedziałkiem pośrodku. Maryja miała złożone
ręce, a pod stopami półksiężyc
oraz głowę serafina. Za Jej postacią widoczna była owalna
tarcza promieni. Biskup umieścił wizerunek w swym koś-

ciele i poszedł z Juanem Diego
obejrzeć miejsce objawienia.
W ciągu dwóch tygodni u stóp
wzgórza wzniesiono kaplicę,
do której w procesji przeniesiono cudowną tkaninę.
W bazylice Matki Bożej z
Guadalupe do dziś znajduje się
ów płaszcz Juana Diego z odciśniętym wizerunkiem Maryi.
Ciekawostką jest, iż na obrazie
nie ma śladów znanych barwników ani pędzla, zaś materiał
(płaszcz zrobiono z włókien
agawy) "nie starzeje się" z
upływem czasu, jego kolory
nie płowieją oraz nie ma na
nim śladów po przypadkowym oblaniu żrącym kwasem.
Na płótnie nie ma również
żadnych śladów wstępnego
malowania oraz innych środków używanych przez malarzy. Oczy Matki Bożej posiadają nadzwyczajną głębię. W
źrenicy Madonny dostrzeżono
niezwykle precyzyjny obraz
dwunastu postaci.
Warto dodać, że w wyniku
objawień maryjnych nastąpiła
pokojowa
chrystianizacja
meksykańskich Indian, a następnie całej Ameryki Łacińskiej. W ciągu zaledwie sześciu
lat po objawieniach aż osiem
milionów Indian przyjęło
chrzest.
Liturgiczne wspomnienie
Matki Bożej z Guadalupe, obchodzone 12 grudnia, jest
obecnie świętem dla całego
kontynentu Ameryki. Matka
Boża z Guadalupe jest szczególnie bliska wszystkim broniącym ludzkiego życia. GL ∎

KGW poleca!

∎ Wigilia
od kuchni

D

ziś już druga niedziela
Adwentu. Czas do Świąt
Bożego Narodzenia upływa
bardzo szybko. Do tego jedynego w roku czasu przygotowujemy się przede wszystkim
duchowo
poprzez
uczestnictwo w Roratach.
W naszych domach natomiast powoli ruszają przygotowania związane głównie z
kulinariami. Wigilia zgodnie z
tradycją powinna być prosta,
skromna, niewyszukana, zawsze postna, zaś święta - bogate,
zwłaszcza w drób i mięsiwa,
ciasta i przysmaki.
W ubiegłym roku zaprzyjaźnione panie z Koła Gospodyń
Wiejskich ze Starzyna zdradziły przepisy na ciasteczka
korzenne i roladę makową. W
tym numerze biuletynu przestawiamy recepturę na łatwy
w przygotowaniu piernik:
Składniki:
400 g mąki, 120 g margaryny, 250 g cukru, 2 jaja,4łyżki
powideł, 3 łyżeczki kakao, 1
opakowanie przyprawy do
piernika (ok. 40 g), 1 szklanka
mleka, 1 łyżeczka sody, rodzynki.
Przygotowanie:
Margarynę roztopić i ostudzić. Całe jaja ubić z cukrem.
Dodać mleko, kakao, mąkę z
sodą, przyprawę do piernika,
powidła oraz ostudzoną margarynę. Wszystko dokładnie
wymieszać. Na końcu dodać
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oprószone rodzynki. Całość
przelać do keksówki i piec ok.
60 minut w 180 ̊C. Na koniec
polać roztopioną czekoladą
lub polewą. Smacznego!
Dziękujemy
serdecznie
Pani Joannie Liss z KGW Starzyno za przesłany przepis i
życzymy wszystkim udanych
wypieków.
REDAKCJA ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Przygotowanie
I czytanie: Ba 5, 1-9
II czytanie: Flp 1, 4-6. 8-11
Ewangelia: Łk 3, 1-6

Słowa Ewangelii
yło to w piętnastym roku
rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był
namiestnikiem Judei, Herod
tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abi-
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leny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do
Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę
nad Jordanem i głosił chrzest
nawrócenia dla odpuszczenia
grzechów, jak jest napisane w
księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę
Panu, prostujcie ścieżki dla
Niego! Każda dolina zostanie
wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte
staną się prostymi, a wyboiste
drogami gładkimi! i wszyscy
ludzie ujrzą zbawienie Boże».
Rozważanie
oże Narodzenie jest czasem radości przeżywanym zwykle wśród najbliższych, ale przede wszystkim to
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ważne wydarzenie religijne,
które wymaga od nas duchowego przygotowania. Jeśli go
zabraknie, może się zdarzyć,
że rozminiemy się z przychodzącym Panem. Dlatego w czasie Adwentu słyszymy wołanie Jana Chrzciciela: "Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!" (Łk3,4). Papież Franciszek przypomina,
że odpowiadamy na te słowa,
"kiedy dokonujemy rachunku
sumienia, gdy badamy nasze
postępowanie, by usunąć
grzeszne postawy, które nie
pochodzą od Boga: sukces za
wszelką cenę, władza kosztem
najsłabszych, pragnienie bogactwa,
przyjemności
za
wszelką cenę".
O. JAROSŁAW KRAWIEC OP,
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
nia.
5. U ministrantów do nabycia jest nowy nuRozpoczął się święty czas Adwentu. Msze
mer „Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Miświęte roratnie o godz. 17.00 w Werblini i o
chała Archanioła”.
godz. 18.00 w Starzynie – dzieci prosimy o
6. Sołtys, Rada Sołecka oraz Dyrekcja Szkoły
przychodzenie z lampionami. W biurze paPodstawowej w Starzynie zapraszają
rafialnym nabyć można świece Caritas –
wszystkich mieszkańców Starzyna, od 60
małe w cenie 10 zł i duże w cenie 20 zł oraz
roku życia, na Przedświąteczne Spotkanie
poświęcone opłatki na stół wigilijny.
Opłatkowe z Seniorami dnia 14 grudnia
Dzisiaj modlimy się w intencji Kościoła na
2018 r (piątek) o godz. 16.00 w Szkole PodWschodzie po mszach świętych przy główstawowej. W programie: dzielenie się opłatnym wyjściu można złożyć ofiarę na ten cel.
kiem, śpiewanie kolęd, Mikołaj. Serdecznie
Dzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie,
zapraszamy.
Starzynie i w Werblini.
7. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Dzisiaj tradycyjne Mikołajki – festyn mikoWerblini i w Starzyńskim Dworze, za pałajkowy od 14.00, a na godz. 16.30 zapramięć o krzyżach przydrożnych i kapliczszamy dzieci do klas III włącznie z całej nakach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
szej parafii na spotkanie z Mikołajem. Dzięmieszkańcom Kłanina z ul. Puckiej, Piaskokujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy
wej i Brzozowej,
włączyli się w przygotowanie tego spotka-

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.

3.
4.
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a o sprzątanie kościoła w sobotę po mszy porannej prosimy mieszkańców Kłanina ul. Pałacowej bloki nr 11, 13
i 15. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim rodzinom, które włączyły się w elektryfikację dzwonów. Dziękujemy pani Gabrieli Kreft ze Starzyńskiego Dworu za wykonanie haftu
kaszubskiego na strojach dla scholii.

∎ Intencje mszalne

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

Myśl tygodnia

Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
„Aby być w pokoju z Bogiem i
07:00 + Ojciec chrzestny Stanisław Dettlaff
bliźnim, trzeba najpierw być
17:00 Werblinia: + Rodzice Michał i Gertruda Cyskowscy, w pokoju z samym sobą”
z rodziny Cyskowskich i Hebel, córka Elżbieta
Ks. Bosko ∎
18:00 + Ojciec Alfred Pliński
Redakcja: Damian Pulczyński,
Wtorek, 11 grudnia 2018 r.
Piotr Plasun.
07:00 + Józef Darga (dn. ur.), Rafał Sluzewski, rodzice Bole- Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
oraz artykuły do publikacji prosimy
sław i Magdalena, Jan i Andrzej
kierować na adres mailowy redakcji:
17:00 Werblinia: + Ojciec Jan Jeka (dn. ur.)
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
18:00 + Adam Zdebski (9 r. śm.), Kamila i Stanisław Zdebscy, Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem. Archiwalne
dziadkowie z obojga stron, Bogdan Zdebski
numery biuletynu znajdują się na
Środa, 12 grudnia 2018 r.
stronie internetowej parafii. Pozy07:00 + Otylia Samel (dn. ur.)
skane ofiary przekazywane są na fun17:00 Nowenna Werblinia: + Maria i Stefan Szymańscy, Anna, dusz ministrancki naszej parafii.
Paweł i Tekla Tarnowscy
18:00 Nowenna Starzyno: + Ojciec Wacław Da- Piątek, 14 grudnia 2018 r.
widowski; + Brygida (r. śm.) i Franci– Wspomnienie św. Jana od Krzyża
szek Rutha, Andrzej i Brunon Karsznia; 07:00 + Teściowie Anna i Klemens Kunc, mąż
+ Zbigniew Piontke (r. śm.), Magdalena i
Jan Kunc
Engelbert Piontke; + Alojzy Koss; + Ja- 17:00 Werblinia: + Gertruda Semmerling (m-c
dwiga i Wacław Rompa; + Mąż Joachim,
po śmierci)
Jadwiga i Bronisław Miotk, rodzice Wa- 18:00- + Alfred Pliński (dn. im.)
leska i Franciszek Marzejon; + Beata Sobota, 15 grudnia 2018 r.
Rompa (dn. ur.); + Jacek Koss (2 r. śm.); 07:00 + Wojciech i Anna Ciroccy
+ Ojciec Jan Pipka, z rodziny; + Leon 17:00 Werblinia: + Rozalia Rathneow
Asmus (10 r. śm.); + W pewnej intencji 18:00 + Koleżanka Małgorzata Dominik
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.
– Wspomnienie św. Łucji, dziewicy
– III Niedziela Adwentowa
i męczennicy
07:00 + Łucja i Józef Fleming.
07:00 + Ojciec Józef Kromlicki (r. śm.)
08:30 Werblinia: Dziękczynna z prośbą o dal17:00 Werblinia: + Bronisław, Otylia i Józef
sze zdrowie i Boże błogosławieństwo w
Tarnowscy, z rodziny Solińskich, Bronirodzinie
sława Miotk
10:00 + Anna i Jerzy Sluzewscy, siostra Urszula
18:00 + Bernarda, Teofil i Jan Ustarbowscy
Dzierżyńska
12:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy
18:00 + Otylia, Andrzej, Paweł i Jerzy Plińscy

