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Z życia Kościoła

∎ Św. Cecylia –
patronka muzyki
kościelnej

22

listopada będziemy
obchodzić
wspomnienie św. Cecylii.
Żyła ona w Rzymie – wg podań – na przełomie II i III w.
Jako młoda dziewczyna, złożyła ślub czystości Chrystusowi. Jej rodzice zmusili ją do
małżeństwa z patrycjuszem
Walerianem, jednak – jak głosi
Jakub de Voragine w „Złotej legendzie” – w trakcie nocy poślubnej kiedy „Cecylia znalazła
się ze swym małżonkiem w tajemniczej ciszy sypialni, tak
przemówiła do niego: Najmilszy, istnieje tajemnica, którą ci
wyznam, jeśli mi przyrzekniesz, że będziesz jej strzegł
troskliwie. Jest przy mnie
anioł Boży, który mnie kocha i
czujnie strzeże mego ciała. Będziesz go mógł zobaczyć, jeśli
uwierzysz w prawdziwego
Boga i obiecasz, że się
ochrzcisz. Idź więc za miasto
drogą, która nazywa się Appijska i powiedz biedakom, których tam spotkasz: Cecylia posyła mnie do was, abyście pokazali mi świętego starca
Urbana. Skoro ujrzysz jego samego, powtórz mu wszystkie
moje słowa. A gdy on już oczyści ciebie i wrócisz do mnie,

wtedy ujrzysz i ty owego
anioła”. Pod wpływem Cecylii
Chrzest Św. przyjął nie tylko
Walerian, ale też jego brat Tyburcjusz. Niestety w okresie
prześladowania chrześcijan
na śmierć skazano Waleriana,
Tyburcjusza oraz Cecylię, którzy
ponieśli
męczeńską
śmierć.
Ciało św. Cecylii, w nienaruszonym stanie, w pozycji leżącej odkryto w 824 r. w katakumbach św. Kaliksta. W tym
też miejscu, na polecenie papieża św. Paschalisa I złożono
pod ołtarzem bazyliki jej doczesne szczątki. Bazylika, wybudowana w IV w. stoi na
miejscu, w którym Cecylia zamieszkała niegdyś ze swym
mężem.
Św. Cecylię uznano za patronkę muzyki kościelnej dopiero w średniowieczu. Wiąże
się to z faktem, że w aktach
męczeństwa znaleziono zapis
mówiący o tym, że podczas
gdy na weselu Cecylii grały instrumenty muzyczne, ona w
swoim sercu śpiewała hymny
tylko Bogu.
Z okazji przypadającego
wspomnienia Św. Cecylii
wszystkim dzieciom śpiewającym w parafialnej scholce,
opiekunowi scholii Ks. Sebastianowi, grającej na skrzypcach Natalii oraz Panu organiście Danielowi, a także wszyst-

kim uświetniającym muzyką
liturgię, składamy jak najlepsze życzenia, wiele radości
oraz satysfakcji, a także zwykłej ludzkiej wdzięczności z
pełnionej posługi. Pamiętajmy
„Kto śpiewa dwa razy się modli”.
GL ∎

∎ Polskie pieśni
religijne, czyli
co śpiewamy
w kościele
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koro 22 listopada wypada święto Cecylii - patronki muzyki kościelnej, a
skoro muzyka, to i pieśni. Te
stare i te nowe, jednak
trzeba zacząć od początku…
Droga do ich powstania
wiąże się niewątpliwie z
wprowadzeniem języka polskiego w ramy nabożeństw. W
XIII w. legaci papiescy nakazywali wprowadzenie podczas
Mszy św., po Ewangelii, wspólnego odmawiania pacierza w
języku polskim w każdą niedzielę i święto. Pacierze te nie
tylko recytowano, ale także
wspólnie śpiewano.
Niewątpliwie
najstarszą
polską pieśnią jest "Bogurodzica" (była śpiewana m.in.
przed bitwą pod Grunwaldem).
Najstarsze
dwie
zwrotki, prawdopodobnie pochodzą z końca XIII w. lub po-
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czątku XIV w. Pieśń ta, pomimo, iż powstała w środowisku rycerskim, z czasem stała
się pieśnią religijną. Najstarszy znany przekaz "Bogurodzicy" pochodzi z 1407 r. zapisany został w zbiorze łacińskich kazań skopiowanych
przez Macieja z Grochowa, wikariusza w Kcyni k. Gniezna.
Ciekawostką jest, że już za
samo odśpiewanie, czy odsłuchanie, Kościół udzielał odpustów.
Najstarszymi pieśniami dopuszczonymi przez władze kościelne do wykonywania w języku polskim podczas liturgii
są jednak pieśni wielkanocne.
Najstarszym jest zapis jednej
zwrotki "Chrystus zmartwychwstał jest" pochodzący z 1365
r. (czyli już 42 lata przed "Bogurodzicą").
Z XVI w. pochodzą następujące pieśni, które nadal wykonywane są w trakcie liturgii
m.in: roratni "Hejnał wszyscy
zaśpiewajmy", "Kto się w
opiekę", który jest przekładem
Psalmu 91. dokonanym przez
Jana Kochanowskiego, tekst
"Czego chcesz od nas Panie"
Jana Kochanowskiego, tekst i
melodia "Po upadku człowieka
grzesznego", czy kolęda "Anioł
pasterzom mówił".
XVII w. to okres, w którym
powstał np.: tekst pieśni wielkanocnej "Wesoły nam dziś
dzień nastał", adwentowej
"Archanioł Boży Gabryjel"; kolęd: "A wczora z wieczora",
"Przybieżeli do Betlejem",
"Nowy rok bieży", wielkopostnych:
"Dobranoc,
głowo
święta", "Ogrodzie Oliwny",
"Jezu Chryste, Panie miły" oraz

innych: "Idzie, idzie Bóg prawdziwy", "Twoja cześć, chwała".
W 1707 r. na bazie średniowiecznych misteriów i pasji
zrodziły się popularne do dziś
"Gorzkie żale".
Z XVIII wieku pochodzą:
"Spuśćcie nam na ziemskie
niwy", "Ach ubogi żłobie",
"Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Z narodzenia Pana",
"Boże, w dobroci", "Wisi na
krzyżu", "Kłaniam się Tobie",
"Witam Cię, witam Przenajświętsze Ciało", "Matko Niebieskiego Pana", "Serdeczna
Matko", czy śpiewana podczas
nabożeństw różańcowych "Zawitaj, Matko Różańca świętego". Pisaniem pieśni kościelnych zajmowali się m.in. profesjonalni poeci: Franciszek
Karpiński (kolęda "Bóg się rodzi", "Kiedy ranne wstają zorze" oraz "Wszystkie nasze
dzienne sprawy"), Kazimierz
Brodziński (Upadnij na kolana), Alojzy Feliński ("Boże
coś Polskę"), ks. Karol Antoniewicz ("W krzyżu cierpienie", "Chwalcie łąki umajone"), Kornel Ujejski ("Z
dawna Polski Tyś Królową"),
Teofil Lenartowicz ("Mizerna
cicha, stajenka licha"). Wówczas muzykę do tych pieśni
komponowali wybitni muzycy, jak np.: Karol Kurpiński,
Stanisław Moniuszko, Feliks
Nowowiejski, Władysław Żeleński.
Pewnym ciekawym zjawiskiem było tłumaczenie na język polski pieśni francuskich
lub niemieckich, przy zachowaniu oryginalnej melodii. Tu
przykładem są: "Jezu, Jezu, do
mnie przyjdź" (tł. z jęz. Nie-

mieckiego przez ks. Piotra Kutyba), "Do Twej dążym kaplicy" (pochodząca z Niemiec i
datowana na 1842 r.), "Po górach dolinach" (powstała we
Francji w 1872 r.), "Królowej
Anielskiej śpiewajmy" oraz
"Jezusa ukrytego". Zjawisko
przekładów z języków obcych
obecne było także w XX w.,
gdzie przykładem może być
pieśń "Być bliżej Ciebie chcę"
(z jęz. ang.).
Miniony XX w. wniósł do
muzyki kościelnej również
wiele pięknych pieśni. Wśród
nich znajdują się: "Jeden
chleb", "Krzyżu Chrystusa", "O
Panie Ty nam dajesz", "Ofiaruje Tobie Panie mój", "Panie
przebacz nam", czy "Barka".
Warto zauważyć, iż zbiór
pieśni, jakie możemy wykonywać w trakcie liturgii jest przeogromny. Starajmy się przede
wszystkim pamiętać, że nieważne czy pieśń starsza czy
nowsza, ważne by „Śpiewać
pięknie Bogu, to znaczy śpiewać z radością. Co znaczy śpiewać z radością? Znaczy to, aby
rozumieć, że nie można wyrazić słowami tego, co śpiewa się
sercem" (Św. Augustyn). GL ∎

Z życia parafii

∎ Apostolat
Margaretka

więty Jan Maria Vianney
powiedział, że nie ma
złych kapłanów. Są tylko
tacy, za których wierni za
mało się modlą. Dlatego,
żeby nie było wokół Was
księży, za których mało kto
się modli, proponujemy
„margaretkę”.

Ś
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Co to takiego? To codzienna
modlitwa za konkretnego
księdza. Nazwa Margaretka
pochodzi od imienia niezwykłej osoby, Margaret z Kanady.
Gdy Margaret miała 13 lat, w
sierpniu 1951 roku, wykryto u
niej chorobę Heinego-Medina.
Dziewczynka była całkowicie
sparaliżowana, mogła poruszać tylko głową. Margaret
szybko zrozumiała, że jak dla
innych małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne, tak dla
niej ta choroba jest powołaniem. I zaczęła swoje cierpienie poświęcać, modląc się za
parafię, za swojego proboszcza. Księża zaczęli jej powierzać swoje intencje. Z każdym
dniem do domu przychodziło
coraz więcej osób z prośbą o
modlitwę. Czasem przyjmowała nawet 20 osób w ciągu
dnia. Margaret zmarła w
Wielki Piątek po 27 latach życia w całkowitym bezruchu.
Miała 40 lat
Trzy lata później pani profesor Louise Ward, która osobiście znała Margaret założyła
Ruch Margaretek. Nazwała go
jej imieniem.
Po francusku marguerite
oznacza polny kwiatek, który
w Polsce nazywany jest mar

garetką. Dlatego symbolem
Apostolatu Margaretka stał się
kwiatek o białych płatkach.
Najpierw trzeba utworzyć
siedmioosobową grupę. Osób
musi być siedem - tyle, ile dni
tygodnia. Każdego dnia tygodnia modlić się będzie
jedna osoba. Potem trzeba wybrać księdza, za którego
chcemy się modlić. Modlitwa
podana jest na obrazku, który
otrzymamy gdy przystąpimy
do Apostolatu Margaretek.
Ważne jest, by wytrwale modlić się za wybranego księdza
za jego życia.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Małgosią tel. 608-620-312.
Małgorzata Meter ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Zachłanny Bóg
I czytanie: Prz 31, 10-13. 1920. 30-31
II czytanie: 1 Tes 5, 1-6
Ewangelia: Mt 25, 14-15. 19-21

Słowa Ewangelii
ezus opowiedział swoim
uczniom następującą przypowieść:
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając
się udać w podróż, przywołał

J
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swoje sługi i przekazał im
swójajątek. Jednemu dał pięć
talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według
jego zdolności, i odjechał.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten,
który otrzymał pięć talentów.
Przyniósł drugie pięć i rzekł:
„Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu Pan:
„Dobrze, sługo dobry i wierny!
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego
Pana!”».
Rozważanie
Za każdym razem, kiedy Bóg
porównuje się do kogoś zachłannie, do kogoś, kto zbiera
tam, gdzie nie posiał, kogoś,
kto ma wielkie oczekiwania
wobec ludzi, być może chce
nam powiedzieć: Jestem zachłanny na człowieka, jestem
zachłanny na to dobro, które
może stać się jego udziałem.
Jestem spragniony tego dobra,
które rodzi się tam, gdzie pojawia się człowiek. Jestem spragniony człowieka. Może to
chce nam powiedzieć Bóg w
tej niezwykłej Ewangelii?
o. Michał Legan „Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
organizowane we współpracy z Zespołem
Szkół w Starzynie, organizacjami społecz1. Bóg zapłać za ofiary z ubiegłej niedzieli na
nymi i samorządowymi i dobroczyńcami – jak
rzecz chrześcijan w Syrii w kwocie 361,20 zł.
co roku prosimy o przynoszenie na plebanię
2. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o godz.
słodyczy dla naszych najmłodszych do dnia 1
10.00 spotkanie dla kandydatów do sakragrudnia.
mentu bierzmowania, a po mszy świętej o 4. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielgodz. 12.00 spotkanie dla dzieci przed pierwnego”, a u ministrantów „Głos Michała Archaszą komunią świętą.
nioła”.
3. W niedzielę, 3 grudnia tradycyjne mikołajki, 5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Starzyna

∎ Ogłoszenia parafialne
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„Kępa Starzyńska” zaprasza na dzień zdrowia, który odbę- Papieska intencja
dzie się w Szkole Podstawowej w Starzynie w sobotę, 25 li- na listopad
stopada 2017 r. w godz. 12.00 do 20.00. W tym dniu będzie
można skorzystać z bezpłatnych konsultacji kardiologa, oku- Intencja ewangelizacyjna: Aby
listy, psychoonkologa, dietetyka, fizjoterapeuty i dermato- chrześcijanie w Azji, dając świaloga. Będzie można także uczestniczyć w pokazie z udziela- dectwo Ewangelii swoimi słonia pierwszej pomocy medycznej i zakupić zdrową żywność. wami i czynami, przyczyniali się
do dialogu, pokoju i wzajemnego
Serdecznie zapraszamy.
6. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Sta- zrozumienia, zwłaszcza z wyrzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i ka- znawcami innych religii.
pliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła kandydatów
do sakramentu bierzmowania, a w tym tygodniu o sprząta- Myśl tygodnia
nie kościoła prosimy również kandydatów do sakramentu „Służba prawdzie jest najtrudbierzmowania – zgłoszenia w biurze parafialnym.
niejszą ze służb”
F. Nietzsche ∎
7. Bóg zapłać 152 rodzinom za ofiary na rzecz dalszych prac
renowacyjnych i konserwatorskich. Bóg zapłać za ofiary Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
Plasun. Uwagi i zapytania odnośnie
dzisiejszej, trzeciej niedzieli miesiąca na rzecz dalszych biuletynu oraz artykuły do publikacji
prac inwestycyjnych. Dziękujemy rodzinom państwa Bi- prosimy kierować na adres mailowy
gus z Kartuz za wykonanie balustrady od strony parkingu redakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.
przy kostnicy, panu Kazimierzowi Jaffke za wykonanie no- Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem. Archiwalne
wej tablicy ogłoszeń, p. Joannie i Mieczysławowi Ossow- numery biuletynu znajdują się na stroskim za prace w kaplicy w Werblini, panu kpt. Zbignie- nie internetowej parafii. Pozyskane
wowi Sulatyckiemu z Sopotu za ofiarowanie figury św. ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.
Jana Pawła II.
i rodzeństwo, Rafał Sluzewski
Czwartek, 23 listopada 2017 r.
Poniedziałek, 20 listopada 2017 r. – Wspo- 07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon, synowa Izabela
mnienie św. Rafała Kalinowskiego
18:00 + Krzysztof Bizewski, dziadkowie z ob07:00 + Mąż Czesław Miotk
ojga stron
18:00 + Matka Cecylia Muza
Piątek, 24 listopada 2017 r. – Wspomnienie
Wtorek, 21 listopada 2017 r. – Wspomnienie
świętych
męczenników Andrzeja
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy
07:00 W intencji parafian
07:00 + Mąż Alfons Muza (r. śm.).
18:00 + Bronisław Obercich
18:00 + Józef Skiba, Elżbieta i Andrzej Krzyżon,
Środa, 22 listopada 2017 r.
Ewa i Zdzisława
– Wspomnienie św. Cecylii
Sobota, 25 listopada 2017 r.
07:00 W intencji parafian
07:00 + W intencji parafian
17:00 Nowenna Werblinia: + Brunon (2 r. śm.) 17:00 Werblinia: Dziękczynna z prośbą o Boże
i Blandyna Lewicka; + Helena Kownatke
błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny
(dn. ur.); + Gracjan Zielke; + Rodzice Wikw 20-tą rocznicę ślubu p. Joanny i Matoria i Jan Zielka, bracia Benedykt, Michał
riana Dettlaff
i Stanisław
18:00 + Teresa Karsznia
18:00 Nowenna Starzyno: + Do Matki Boskiej Niedziela, 26 listopada 2017 r. – Uroczystość
dziękczynna z prośbą o Boże błogosłaJezusa Chrystusa Króla Wszechświata
wieństwo i zdrowie w 65-te urodziny; 07:00 + Rodzice Zofia i Stefan Steinke, Broni+ Dusze cierpiące w czyśćcu; + Mąż i ojsława i Józef Wegner
ciec Jan Pipka; + Stanisław (dn. ur., r. śm.) 08:30 Werblinia: + Jan Blar (m-c po śmierci)
i Ewa Bojka, Patryk, Agatka i Andżelika; 10:00 + Helena i Franciszek Muza
+ Danuta Chołka (r. śm.); + Stefan Domi- 12:00 + Zygmunt Bigott (r. śm.)
nik (18 r. śm.) i Marta Darga; + Rodzice 18:00 + Stefan Steinke (r. śm.)

∎ Intencje mszalne

