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Z życia Kościoła

∎ Adwent
i jego symbole

D

ziś już druga niedziela
Adwentu, w związku z
czym chcielibyśmy przybliżyć zwyczaje i symbole z nim
związane.
Czasy się zmieniają i zwyczaje też. Niektórzy parafianie
z pewnością pamiętają zwyczaj przynoszenia przez dzieci
na Msze Roratnie kartek z wypisanymi dobrymi uczynkami.
Przy drzwiach wejściowych do
kościoła dziewczynki przebrane za aniołki zbierały je do
koszyków. Pod koniec mszy
św. ksiądz losował jedną
kartkę, zaś szczęśliwiec mógł
przesunąć figurkę Jezuska na
drabince o jeden szczebelek
niżej. Dzieci uczestniczące w
Roratach po mszy św. otrzymywały karteczkę z literką,
którą następnie wklejały do
zeszytu. Litery tworzyły hasło,
za które na koniec Adwentu
otrzymywały słodycze.
Niewątpliwie Adwent to dla
wielu Roraty, czyli Msze św. ku
czci Najświętszej Maryi Panny,
odprawiane - u nas w parafii pod wieczór. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni
"Rorate caeli desuper", czyli
"Spuśćcie rosę, niebiosa".
Prawdopodobnie
początek
Rorat w Polsce datuje się na

XIII w. Ich odprawianie miał
wprowadzić w Poznaniu
książę Przemysł I Pobożny, a
w Krakowie, na prośbę św.
Kingi, Bolesław Wstydliwy.
Ciekawostką niech będzie, iż
codziennego udziału w Roratach przestrzegali królowie
Zygmunt Stary i Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i Marysieńka Sobieska.
W czasie Rorat przy ołtarzu
znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - Roratka. Symbolizuje ona Najświętszą Maryję Pannę, która niesie ludziom Chrystusa - światłość
prawdziwą. W kościołach
umieszcza się ją zazwyczaj
obok ołtarza. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana mówi o niepokalanym
poczęciu Najświętszej Maryi
Panny.
Początek Rorat rozświetlają
tylko lampiony przyniesione
przez dzieci. Światła zapalają
się dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu". Jest to jeden z
nielicznych przypadków w
roku liturgicznym, kiedy hymn
ten śpiewa się każdego dnia.
Również w oknach domów na
czas
Adwentu
niektórzy
umieszczają świeczniki. Symbol lampy przypomina o konieczności zbierania przez
cały Adwent dobrych uczyn-

ków, które rozjaśnią mroki
grzechu w naszej duszy, aby
wskazać Chrystusowi drogę
do naszego serca.
Ciekawą historię ma wieniec adwentowy. Ten stosunkowo nowy zwyczaj zawdzięczamy ewangelickiemu pastorowi Johannowi Hinrichowi
Wichern. To on w Adwencie
1839 r. wpadł na pomysł, aby
w prowadzonym przytułku
dla sierot poprzez wieniec
oraz umieszczone na nim
świece wprowadzić nastrój
sprzyjający modlitwie. Początkowo wykonywał tę ozdobę z
drewnianego koła od wozu, na
którym umieszczał cztery
duże białe świece na niedziele
oraz czerwone na dni powszednie. Później zmniejszyła się
też liczba świec, ograniczając
się do czterech, jako symboli
czterech niedziel Adwentu.
Dopiero ok. 1860 r. wieniec
został ozdobiony zielenią jodły. Zwyczaj umieszczania
wieńca szybko rozprzestrzenił
się w kościele protestanckim.
W 1925 r. po raz pierwszy w
pojawił się w kościele katolickim w Kolonii, zaś do Polski
zwyczaj umieszczania wieńca
przywędrował najpierw do
Wrocławia. Wieniec symbolizuje jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na
przyjście Jezusa.
GL ∎
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KGW poleca!

∎ Świąteczny
czas nadchodzi

N

iewątpliwie czas do Bożego
Narodzenia
upływa bardzo szybko. W
ubiegłym numerze ogromną
popularnością cieszył się
kącik dla dzieci. Mamy nadzieję, że dzisiejsza propozycja również przypadnie
do gustu wielu czytelnikom.
Dziś chcielibyśmy zaproponować wszystkim, zarówno
tym młodszym i starszym miłe
spędzenie czasu w kuchni, na
wspólnym pieczeniu ciast i
ciasteczek.
CIASTECZKA KORZENNE
Składniki: 50dag mąki
pszennej, ok. 10 łyżek miodu,
ok. 10 łyżek cukru; 2 jajka; 1
paczka przyprawy do pierników; 1łyżeczka sody oczyszczonej; 50g margaryny.
Przygotowanie: Miód podgrzać z przyprawą do piernika
w rondelku, następnie schłodzić. Do mąki dodać jajka, cukier, sodę, margarynę oraz
schłodzony miód z przyprawami, wymieszać i wyrobić.
Rozwałkować na grubość ok
0,5cm i wykroić pierniki. Układać na wysmarowanej tłuszczem blaszce. Piec ok. 10 min
w temperaturze 180 st.C.
ROLADA MAKOWA
Składniki: 3 szklanki mąki
pszennej + 3 łyżki do podsypywania; 180 ml letniego mleka;
150 g masła, roztopionego i
przestudzonego; 6 żółtek
(białka będą potrzebne do
masy makowej); 45 g świeżych drożdży lub 21 g drożdży

suchych; 6 łyżek cukru; pół łyżeczki soli; 1,5 łyżki alkoholu
(rum, spirytus); cukier waniliowy.
Przygotowanie: Drożdże suche wymieszać z mąką
pszenną, a z drożdży świeżych
najpierw zrobić rozczyn.
Uwaga - składniki na rozczyn odejmujemy ze składników na ciasto drożdżowe!
Do gotowego rozczynu dodać pozostałe składniki (rozpuszczony tłuszcz na końcu) i
wyrobić ciasto. Z ciasta
ukształtować kulę, przełożyć
do większego naczynia, przykryć. Odstawić do wyrośnięcia
w ciepłe miejsce na 1h-1,5 h.
do podwojenia objętości.
Ubić 6 białek oraz połączyć
delikatnie z gotową masą makową z puszki.
Wykonanie: Ciasto drożdżowe podzielić na 3 części,
rozwałkować na prostokątne
placki o grubości około 5 mm,
nałożyć masę makową, zostawiając około 2 cm od samego
brzegu. Zwinąć (jak roladę), a
końce makowców podłożyć
pod spód. Każdy z makowców
przenieść na posmarowany
olejem papier do pieczenia, zawinąć w niego dwukrotnie,
pozostawiając około 1 cm luzu
pomiędzy ciastem a papierem.
Następnie ułożyć na dużej
blaszce, w sporych odstępach
od siebie. Piec w temperaturze
190 st.C przez ok. 30 - 40 minut, do złotego brązowego.
Wyjąć, rozciąć papier od góry i
przestudzić. Po upieczeniu polać lukrem i posypać suchym
makiem.
Smacznego!
Dziękujemy serdecznie Pani

Joannie Liss z KGW Starzyno
za przesłane przepisy i życzymy wszystkim udanych
wypieków.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Ewangelia
Jezusa Chrystusa
I czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11
II czytanie: 2 P 3, 8-14
Ewangelia: Mk 1, 1-8

Słowa Ewangelii
oczątek Ewangelii Jezusa
Chrystusa, Syna Bożego.
Jak jest napisane u proroka
Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on
przygotuje drogę Twoją. Głos
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił
Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy
Jerozolimy i przyjmowali od
niego chrzest w rzece Jordan,
wyznając swoje grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści
wielbłądziej i pas skórzany
około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak
głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby schyliwszy się,
rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą,
on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
Rozważanie
ierwsza z czterech Ewangelii rozpoczyna się mało
znaczącym na pierwszy rzut
oka zdaniem: Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego. Każde słowo jest tu
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jednak ważne. Zawierają one
bardzo głębokie wyznanie
wiary chrześcijańskiej. Otóż
człowiek, który jest podmiotem Ewangelii, tj. dobrej nowiny o zbawieniu, ma na imię
Jezus (Jahwe jest zbawieniem)
i jest bardzo mocno zakorzeniony w tej ludzkiej rzeczywistości. Jest On Chrystusem, tj.
oczekiwanym Mesjaszem. W
Nim realizują się w całej obfi-

tości Boże obietnice: to sam
Bóg przyszedł, aby nas zbawić,
gdyż Jezus jest Synem Bożym.
Bóg wchodzi w historię świata
jako całości, wkraczając jednocześnie w dzieje życia każdego
z nas. To wkroczenie rozpoczyna się w momencie Zwiastowania, ale swój oficjalny
początek bierze w momencie
chrztu Jezusa w Jordanie. To
wtedy w nieco symboliczny
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sposób dokonało się zanurzenie grzechów całej ludzkości w
wodach, które ojcowie Kościoła utożsamiają z wodami
naszego chrztu. W ostateczny
sposób to zwycięstwo dokona
się na krzyżu. To jest właśnie
dobra nowina chrześcijańska:
Bóg umarł za nas, abyśmy
mieli w Nim życie.
o. Daniel Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
godz. 17.00 w Szkole Podstawowej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Starzyna
1. Rozpoczęliśmy święty czas Adwentu. Msze
od 60 roku życia.
święte roratnie o godz. 17.00 w Werblini i o 6. Za tydzień w niedzielę przy wyjściach z kogodz. 18.00 w Starzynie – dzieci prosimy
ścioła odbędzie się kiermasz ozdób świąo przychodzenie z lampionami. W biurze
tecznych wykonanych przez Radę Rodziparafialnym nabyć można świece Caritas –
ców, działającą przy Specjalnym Ośrodku
małe w cenie 10 zł i duże w cenie 20 zł. oraz
Szkolno-Wychowawczym w Pucku oraz ich
poświęcone opłatki na stół wigilijny.
uczniów. Dochód przeznaczony będzie dla
2. Dzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie,
najbardziej potrzebujących podopiecznych
Starzynie i w Werblini.
tegoż ośrodka. Serdecznie zapraszamy.
Rozpoczęliśmy pierwszą część kolędy. 7. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Ofiary jak co roku przeznaczamy na polisę
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za paubezpieczenia kościołów, obiektów paramięć o krzyżach przydrożnych i kapliczfialnych i cmentarza, a także nasze zobowiąkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
zanie wobec Kurii Biskupiej i Seminarium
kandydatów do sakramentu bierzmowania,
Duchownego. W tym tygodniu plan kolędy
a w tym tygodniu o sprzątanie kościoła projest następujący: Poniedziałek: Sulicice Półsimy również kandydatów do sakramentu
noc od strony p. Pulczyńskich (od godz.
bierzmowania – zgłoszenia w biurze para14.00) i od strony Ameryki (od godz. 14.00)
fialnym. Dziękujemy panu Andrzejowi Elprosimy o jeden pojazd; Wtorek: Sulicice
wart za wykonanie podestu dla figury św.
Południe z obydwóch stron (od godz. 13.00)
Jana Pawła II.
prosimy o jeden pojazd.
8. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy
3. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
śp. Marka Preiss, lat 57, z Kłanina.
godz. 10.00 spotkanie dla kandydatów do
sakramentu bierzmowania, a po mszy świętej o godz. 12.00 spotkanie dla dzieci przed Poniedziałek, 11 grudnia 2017 r.
pierwszą komunią świętą.
07:00 W intencji parafian
4. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Nie- 17:00 + Mąż Józef Goyke.
dzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała 18:00 + Kamila, Stanisław i Adam Zdebscy,
Archanioła”.
dziadkowie z obojga stron
5. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Starzynie Wtorek, 12 grudnia 2017 r.
oraz Rada Sołecka Starzyna organizują 07:00 W intencji parafian
przedświąteczne spotkanie opłatkowe z se- 17:00 W pewnej intencji
niorami w dniu 15 grudnia 2017 roku o 18:00 + Bernarda, Teofil i Jan Ustarbowscy

∎ Ogłoszenia parafialne

∎ Intencje mszalne
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Środa, 13 grudnia 2017 r.
– Wspomnienie św. Łucji
07:00 + Józef Kromlicki (r. śm.).
17:00 Nowenna Werblinia:
+ Józef, Paweł, Brygida i Jan Radtke
+ Dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 Nowenna Starzyno:
+ Mąż i ojciec Marek Preiss
+ Rodzice Klara i Agnieszka Drzeżdżon, siostra
Maria, teściowie Anna i Stefan Weber, Augustyn Gierszewski
+ Beata Rompa (dn. ur.) i Piotr Jeleniewski
+ Syn Leszek, mąż Łucjan Jaffke
+ Rodzice Władysław i Jadwiga Rompa
+ Rodzice Leokadia i Stefan, Krystyna i Romuald Szalc
+ Brygida (r. śm.) i Franciszek Rutha
+ Małgorzata Dominik
+ Rodzice Tekla i Wiktor Rutha
+ Magdalena Dudek, Antonina i Stanisław
+ Mąż i ojciec Paweł Fleming
+ Rodzice Agnieszka (dn. ur.) i Bernard Kromliccy
Czwartek, 14 grudnia 2017 r.
– Wspomnienie św. Jana od Krzyża
07:00 W intencji parafian
17:00 + Zbigniew Śliwiński
18:00 + Ojciec Alfred Pliński
Piątek, 15 grudnia 2017 r.
07:00 + Michał Koss, z rodziny Koss i Ciskowskich
17:00 + Maria i Józef Licau
18:00 + Joanna i Albert Tuszer
Sobota, 16 grudnia 2017 r.
07:00 + Łucja i Józef Fleming
17:00 + Rodzice Michał i Gertruda, Waleska i Klemens, córka Elżbieta
18:00 + Józef Bullmann (r. śm.).
Niedziela, 17 grudnia 2017 r.
– III Niedziela Adwentowa
07:00 + Roman Wegner, Magdalena i Klemens Kunc
08:30 + Leon Harms, Leon i Stefania Harms
10:00 + Władysław i Małgorzata Gaffke (r. śm.)
12:00 + Jan, Agnieszka i Andrzej Drzeżdżon
18:00 + Józef Hallmann (3 r. śm.)

Roraty 2017
Strażnik skarbów
1. Mówił nie za wiele,
robił to co trzeba
włosów nie rwał z głowy,
gdy piszczała bieda
misję miał na ziemi,
taką dla świętego
Bóg mu dał za żonę
Matkę Syna swego .
Ref: Na ocean naszych łez
Strażnik skarbów w niebie jest.
Na ocean naszych łez
Strażnik skarbów w niebie jest.
2. Chociaż pracowity,
jak na swoje czasy
wiedział, że rodzina
ważniejsza jest od kasy
serce pełne wiary,
broda jak z portretu
wierny aż do końca,
cieśla z Nazaretu.
Tekst piosenki roratniej na Roraty 2017 został stworzony specjalnie na tę okazję przez
Adama Szewczyka, który również skomponował muzykę. Piosenkę wykonuje Magdalena Anioł.

Papieska intencja
na grudzień
Intencja ogólna: Aby osoby starsze,
wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały,
wykorzystując mądrość i doświadczenie,
w przekazywaniu wiary i wychowaniu
nowych pokoleń.

Myśl tygodnia
„Doświadczenie jest mistrzynią życia”
J. W. Goethe ∎
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