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Z życia Kościoła
wszystkich, a zwłaszcza dzieci,
które dzielnie czuwają razem z
dwentowe dni mijają Maryją i Józefem na nadejście
nieubłaganie i dużymi Zbawiciela.
GL ∎
krokami zbliżamy się do obchodów Bożego Narodzenia.
W naszych domach praca
wre, zaś gospodynie z pewnodwent jest okresem liścią zastanawiają się nad tym,
turgicznym rozpisanym
jakimi pysznościami ugoszczą
rodzinę i znajomych. Dzisiej- na cztery tygodnie i ani dnia
sza trzecia niedziela Adwentu, dłużej. Nie zawsze są to
nazywana jest "niedzielą gau- pełne tygodnie, jako że Boże
dete”, czyli „niedzielą radości”. Narodzenie związane z 25
Nazwa ta pochodzi od pierw- grudnia wypada czasem szego słowa antyfony rozpo- jak w tym roku - w ponieczynającej niedzielną liturgię. działek. Wtedy z czwartego
Istnieje jeszcze inna nazwa tygodnia Adwentu zostaje
tej niedzieli, co wiąże się z ko- nam tylko jeden dzień: nielorem szat liturgicznych. Bywa dziela.
Mimo takiego czasowego
ona bowiem nazywana „niedzielą różową”. W całym roku okrojenia wierni nie tracą nic z
liturgicznym są tylko dwa dni, treści duchowych. Adwent jest
w których się je stosuje - poza bowiem skonstruowany jakby
"niedzielą gaudete" jest to dwupoziomowo. Jego pierw"niedziela
laetare",
czyli sze dni są uporządkowane w
czwarta niedziela Wielkiego kolejne tygodnie. Ostatnie - od
17 do 24 grudnia - są tzw. bliżPostu.
Pamiętajmy, że słowa dzi- szym przygotowaniem i dni
siejszej
Liturgii
przede powszednie " wypierają" liturwszystkim wzywają nas do ra- giczny cykl tygodniowy. Liturdości z bliskiego przyjścia Je- gia jest wtedy uzależniona od
zusa, który niesie nam wyba- daty w kalendarzu, nie zaś od
dnia tygodnia. Prawidłowość
wienie.
A w te ostatnie dni Adwentu ta nie dotyczy niedziel. Tak oto
zapraszamy wszystkich, któ- 24 grudnia w kościołach katorzy jeszcze nie mieli okazji, na lickich liturgia Mszy św. bęRoraty. Radość z uczestnictwa dzie sprawowana z formulaw tych wieczornych spotka- rza czwartej niedzieli Adniach widać na twarzach wentu. Warto podkreślić, że

∎ Radujmy się!

A

∎ Co z tegoroczną Wigilią?

A

jest to integralna, ważna część
Adwentu, który kończy się z
rozpoczęciem pierwszych nieszporów Bożego Narodzenia
odmawianych 24 grudnia wieczorem. I nic to, że mamy
wtedy niedzielę, ponieważ
niedziela ustępuje pierwszeństwa świętom Pańskim.
Wigilia Uroczystości Bożego
Narodzenia rozpoczyna się po
pierwszych nieszporach i jest
częścią wspomnianej uroczystości. W sensie liturgicznym
jest to bowiem nocne czuwanie połączone z udziałem w
specjalnym
nabożeństwie.
Tylko potocznie utarło się, że
wigilią nazywamy cały dzień
poprzedzający jakąś wielką
uroczystość. Ale niektórzy kojarzą Wigilię wyłącznie z Bożym Narodzeniem i tę jako jedyną piszemy wielką literą.
Przy okazji uwaga: przyjście
na tzw. Pasterkę nie zwalnia w
tym przypadku z obowiązku
udziału we Mszy św. niedzielnej, w ciągu dnia. Uczestnictwo w Pasterce jest natomiast
spełnieniem
obowiązku
udziału we Mszy św. w Boże
Narodzenie.
Co zaś dotyczy wigilijnego
postu, warto wiedzieć, że jest
on częścią polskiej tradycji, a
nie wynika z przepisów kościelnych. Zgodnie z przepisami natomiast we wszystkie
niedziele i uroczystości litur-
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giczne post nie obowiązuje.
Nawet gdyby uroczystość wypadła w piątek Wielkiego Postu. W niedziele i uroczystości
nie powinniśmy się umartwiać, ponieważ tego dnia
świętujemy zwycięstwo Chrystusa i Kościoła. Nie ma jednak
nakazu jedzenia w te dni
mięsa. Możemy więc zachować piękną polską tradycję
(nie jest to obowiązek) i również w tegoroczną Wigilię spożywać wyłącznie potrawy
postne. Nie powinniśmy tego
robić w duchu umartwienia,
ale dla lepszego wejścia w klimat Bożego Narodzenia. Bo
cóż to za Święta bez barszczu z
uszkami, kapusty z grzybami
czy klusek z makiem?
Niedziela.pl ∎

Z życia parafii

∎ Adwent i Wigilia. Wspomnienie
z dzieciństwa.

W

moim dzieciństwie
zimy były bardzo srogie. Śniegu, jak napadało w
listopadzie, to leżał nieprzerwanie do kwietnia. Mrozy
były trzaskające, a zaspy
śniegu bardzo duże. W takiej
zimowej aurze szliśmy na
Roraty.
Boże Narodzenie i okres Adwentu były zawsze bardzo
mroźne i śnieżne. Roraty w kościele w Krokowej odprawiano wtedy o godz. 7.00 rano.
Mieliśmy ok. 2 km drogi idąc
pieszo przez pola i łąki, oczywiście pokonując zaspy. Było
to dużo wyzwanie dla dzieci.
Pamiętam, że mama codzien-

nie nas wysyłała. Po Roratach,
liczną grupą szliśmy do szkoły
na zajęcia.
W Adwencie w domu przygotowywaliśmy pierniki. Foremki do ciastek tata zrobił
sam, bo niczego, co dziś dla
niektórych jest nie do pojęcia,
w sklepach nie było.
Bardzo czekaliśmy na przyjście Gwiazdora. Tata przynosił
choinkę z lasu, a dzieci ją dekorowały. Sami robiliśmy łańcuchy ozdobne z papieru. Na
choince wieszaliśmy też pierniki, a oświetlały ją prawdziwe
świeczki, na które trzeba było
bardzo uważać.
W
Wigilię
szukaliśmy
"pierwszej gwiazdki na niebie". Stół był przygotowany,
nakryty białym obrusem, na
talerzyku leżał opłatek. Od
rana wszyscy pościli. Potrawy
wigilijne były postne: ryby śledzie i dorsze (innych ryb
nie znaliśmy) - przyrządzone
na kilka sposobów: smażone,
w galarecie i zaprawie octowej
oraz jajka.
Mama rozpoczynała Wigilię
modlitwą, a tata łamał się ze
wszystkimi opłatkiem. Potem
wszyscy wzajemnie składali
sobie życzenia. Na stole ustawiało się jedno nakrycie więcej dla niezapowiedzianego
gościa. Śpiewaliśmy kolędy i
czekaliśmy na prezenty od
Gwiazdora. A te były bardzo
skromne: wełniana czapka,
szal czy skarpety, sukienka,
jabłka (do dziś pamiętam te
przepyszne malinówki) oraz
orzechy włoskie.
Po wsi wieczorem chodziły
Paneszki. Pamiętam dobrze, że
tata zawsze wpuszczał ich do

domu. Razem z siostrami chowałyśmy się przed nimi, czasem na strych, czasem pod
stół, a czasem pod pierzynę.
Śmiechu było co niemiara, ale
lanie też się nieraz od nich dostało.
Wspomnienie spisała G.L. ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Znać prawdę
o sobie
I czytanie: Iz 61, 1-2a. 10-11
II czytanie: 1 Tes 5, 16-24
Ewangelia: J 1, 6-8. 19-28

Słowa Ewangelii
ojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu
było na imię. Przyszedł on na
świadectwo, aby zaświadczyć
o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on
światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Takie jest świadectwo Jana.
Gdy Żydzi wysłali do niego z
Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie
jestem Mesjaszem».
Zapytali go: «Cóż zatem?
Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł:
«Nie jestem». «Czy ty jesteś
prorokiem?» Odparł: «Nie».
Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali?
Co mówisz sam o sobie?»
Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie
drogę Pańską, jak rzekł prorok
Izajasz». A wysłannicy byli
spośród faryzeuszów. i zaczęli
go pytać, mówiąc do niego:
«Czemu zatem chrzcisz, skoro
nie jesteś ani Mesjaszem, ani
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Eliaszem, ani prorokiem?» Jan
im tak odpowiedział: «Ja
chrzczę wodą. Pośród was stoi
Ten, którego wy nie znacie,
który po mnie idzie, a któremu
ja nie jestem godzien odwiązać
rzemyka u Jego sandała».
Działo się to w Betanii, po
drugiej stronie Jordanu, gdzie
Jan udzielał chrztu.
Rozważanie
rzykład Jana Chrzciciela
uczy nas, jak ważne jest to,
aby znać prawdę o sobie samym. Często chcemy uchodzić
za kogoś, kim nie jesteśmy.
Wydaje nam się, że możemy w
ten sposób coś zyskać lub najzwyczajniej poczuć się lepiej,

P

jak ktoś ważniejszy czy piękniejszy. Nie jest to jednak
droga, która może wnieść dobro w nasze życie. Nikt nie
każe nam obnosić się z własnymi słabościami czy ograniczeniami. Mamy prawo do
tego, aby zostały uszanowane.
Jednakże przed Bogiem i sobą
musimy znać prawdę o sobie
samych, o tym, kim jesteśmy i
w jakim miejscu naszego życia
się znajdujemy. Święty Benedykt poucza mnichów w swojej Regule: Nie pragnąc, by nas
nazywano świętymi, zanim
nimi zostaniemy (Reguła Benedykta 4,62). To bardzo mądra rada. Ile razy dajemy ko-
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muś wskazówki dotyczące
problemów lub życia duchownego, kompletnie nie mając
pojęcia o tym, co mówimy?! To
takie bardzo ludzkie, że
chcemy być docenieni, dostrzeżeni, podziwiani. Jeśli
jednak zaczynamy na tym budować swój obraz siebie, to
wcześniej czy później czeka
nas
katastrofa.
Uznanie
prawdy o sobie nie będzie zapewne proste, ale zaowocuje
tym, że budować będziemy na
stabilnym fundamencie, którego gwarantem jest ten, który
sam jest Prawdą.
o. Daniel Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj o godz. 13.15 w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku msza święta i
spotkanie opłatkowe Pieszej Pielgrzymki
Kaszubskiej na Jasną Górę.
2. W przyszłą niedzielę przed południem będzie można przy głównym wyjściu złożyć
ofiarę na rzecz chrześcijan na Wschodzie.
3. Trwa 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. Spowiedź święta z
udziałem spowiedników z sąsiednich parafii w sobotę od godz. 9.00 do 10.00 - nie będzie spowiedzi w czasie świąt.
4. Za tydzień w niedzielę msze święte do południa w układzie niedzielnym - nie będzie
mszy świętej o godz. 18.00, a wieczorem
Wigilia Bożego Narodzenia – msze święte
Wigilii Narodzenia Pańskiego o godz. 19.15
w Sulicicach Południe, 20.30 w St. Dworze,
o godz. 22.00 w Starzynie, o godz. 23.00 w
Werblini, a uroczysta Pasterka w Starzynie
o godz. 24.00. Msze święte w I i II Dzień
Świąt w układzie niedzielnym – kolekta z
drugiego dnia na uczelnie katolickie, a z
mszy wigilijnych na fundusz obrony życia.

5. U ministrantów do nabycia jest nowy numer "Gościa Niedzielnego" i "Głosu Michała
Archanioła".
6. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
kandydatom do sakramentu bierzmowania,
a w tym tygodniu w sobotę po mszy wieczornej o sprzątanie kościoła, ustawienie
szopki betlejemskiej, dekorację choinek
prosimy parzystą część ulicy Nowy Świat ze
Starzyna.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 18 grudnia 2017 r.
07:00 + Jadwiga, Antoni i Konrad Dettlaff,
Łukasz Dettlaff
17:00 + Anna, Jan i Józef Krzyżon
18:00 + Andrzej (dn. ur.) i Brunon Karsznia
Wtorek, 19 grudnia 2017 r.
07:00 W intencji parafian
17:00 Jan (dn. ur.) i Joanna Skwiercz, Apolonia
i Feliks Marzejon
18:00 + Leon Pliński, Anna Felkner
Środa, 20 grudnia 2017 r.
07:00 Do opatrzności Bożej w pewnej intencji
17:00 Nowenna Werblinia: + Rodzice Łucja
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i Franciszek Dzierżyńscy
Papieska intencja
18:00 Nowenna Starzyno:
na grudzień
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Intencja ogólna: Aby osoby
rodziny Beaty i Roberta Lewickich
starsze, wspierane przez ro+ Rodzice Łucja i Jan Felkner, bracia Bronisław i Jan
dziny i przez wspólnoty chrze+ Ojciec i teść Edmund Rinc
ścijańskie, współpracowały, wy+ Antoni Miotke (r. śm.)
korzystując mądrość i doświad+ Stanisława i Józef Witza
czenie, w przekazywaniu wiary
+ Jerzy Bradtke (1 r. śm.)
i wychowaniu nowych pokoleń.
+ Konrad Wiśniewski (r. śm.), Marek i Jolanta
Wiśniewscy
Myśl tygodnia
+ Mąż Joachim, Jadwiga, Bronisław Miotk, rodzice
„Zawsze na świecie ktoś
Waleska i Franciszek Marzejon
na kogoś czeka”
+ Walentyna i Franciszek Andrzejewscy
Paulo Coelho ∎
+ Mieczysław Felkner
+ Mąż i ojciec Jan Pipka
Redakcja: Damian Pulczyński,
+ Rodzice Magdalena i Bolesław Hollender, brat Jan Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
i Andrzej, teść Józef Darga
oraz artykuły do publikacji prosimy
+ Zofia Labuhn, Joanna i Jan Koss (dn. ur.), dziadkowie kierować na adres mailowy redakcji:
z obojga stron
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
+ Mąż i ojciec Marek Preiss
w czwartek wieczorem. Archiwalne
Czwartek, 21 grudnia 2017 r
numery biuletynu znajdują się na stro07:00 W intencji parafian
nie internetowej parafii. Pozyskane
17:00 + Anna i Jan Radtke, brat Zbigniew, Klara i Jan Trojke
ofiary przekazywane są na fundusz mi18:00 + Rodzice Stanisława i Franciszek Markowc, bracia nistrancki naszej parafii.
Henryk i Stefan
Piątek, 22 grudnia 2017 r.
07:00 + Rodzice Aniela i Paweł Muttke, brat Zbigniew, Janina i Józef Rathnau, Irena i Arnold
Kupscy
17:00 W intencji parafian
18:00 + Rodzice Paweł i Jadwiga Ceynowa, Józef Paweł i Zygmunt
Sobota, 23 grudnia 2017 r.
07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon, synowa Izabela.
17:00 + Werblinia: Antoni Radtke (dn. ur.)
18:00 + Krzysztof Bizewski, dziadkowie z obojga stron
Niedziela, 24 grudnia 2017 r.
– IV Niedziela Adwentowa
07:00 + Anna i Franciszek Marszewscy, matka Florentyna, ojciec Kazimierz
08:30 + Rodzice Felicja i Józef Dettlaff, Agnieszka
10:00 + Leonia i Józef Obercich, Helmut i Jadwiga Semerling, Józef i Stanisława Jurkiewicz
12:00 + Rodzice Anna i Stefan Lieske
– Wigilia Bożego Narodzenia
19:15 Sulicice: + W intencji parafian
20:30 Starzynski Dwór: + Mąż Leon Maszota, z rodziny Maszota i Hallmann
22:00 Starzyno: + Babcie i dziadków Gaffke, Wachowiak, Glembin i Muttke
23:00 Werblinia: Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieńśtwo dla Alicji w dniu
urodzin
24:00 Starzyno – Pasterka: + Z rodziny Ciskowskich i Wysockich

