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Boże Narodzenie to czas pokoju.
W zaufaniu Bogu i miłości Maryi Matki Bożej
rodzi się Jezus. Idziemy do żłóbka betlejemskiego,
by zaczerpnąć od Dzieciątka Jezus daru wiary,
nadziei i miłości i ofiarować Bogu swoje życie.
Niech Boża moc i łaska zstąpi na wszystkie serca
i na wszystkie rodziny i domy.
ks. Jan Plottke
Z życia Kościoła

∎ "Jest w moim
kraju zwyczaj..."

D

ziś wieczorem - po
wzejściu
pierwszej
gwiazdy na niebie - zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej.
Wśród swych najbliższych,
krewnych i znajomych najpierw podzielimy się opłatkiem. Ten jakże prosty gest
jest nasycony głęboką symboliką. Oto bowiem wszyscy domownicy i nie tylko, zasiadamy razem do stołu, zaś dzieląc się opłatkiem, wybaczamy

sobie wszystkie urazy i składamy życzenia wszystkiego co
najlepsze.
Warto poznać kilka faktów
związanych z samym opłatkiem. Jego nazwa wywodzi się
od łacińskiego „oblatum”, czyli
dar ofiarny. Opłatek to nic innego jak cieniutki płatek chlebowy, przaśny (niekwaszony),
wyrabiany z białej mąki i
wody, bez dodatku drożdży.
Nie różni się on pod względem
składu od tego używanego
podczas Mszy Świętej. Od Hostii różni go jedynie kształt
oraz to, że nie jest konsekrowany, a tylko pobłogosławiony.

Tradycja łamania się opłatkiem w polskich domach nie
jest dokładnie znana. Pierwsze
wzmianki o dzieleniu się nim
pochodzą z XVIII w. Oprócz
Polski zwyczaj łamania się
opłatkiem spotykany jest też
na Słowacji, Litwie, Ukrainie,
w Czechach i we Włoszech. W
części Pomorza, na Warmii i
Mazurach opłatek jest znany
dopiero od początków XX w.,
zaś niektóre źródła podają, że
na Kaszuby zawitał po I wojnie
światowej.
Wypiekiem opłatków trudniły się niegdyś przede
wszystkim klasztory, zwłaszcza żeńskie, choć wypiekano je
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również przy wielu kościołach. Dawniej opłatek przyozdobiony był ornamentami
roślinnymi, zaś obecnie ozdobiony jest motywami bożonarodzeniowymi.
Niech wspaniała tradycja łamania się opłatkiem będzie
żywa w naszych domach, tak
jak opisywał to poeta Cyprian
Kamil Norwid:
„Jest w moim kraju zwyczaj,
że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej
gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny
Najtkliwsze
przekazując
uczucia w tym chlebie.” GL ∎

∎ Miłosierdzie
jest jedno
– XXIV Wigilijne
Dzieło Pomocy
Dzieciom

wieca Caritas na przestrzeni lat stała się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych
symboli Wigilii w Polsce.
Płomień każdej wigilijnej
świecy daje szansę na lepszą
przyszłość dzieciom z ubogich rodzin, którymi opiekują się diecezjalne Caritas
w Polsce.
Historia akcji
Pomysł Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom zrodził się
na zebraniu księży dyrektorów Caritas diecezjalnych w
1994 roku, w Ośrodku dla Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach. Początkowo akcja nosiła nazwę

Ś

„Bożonarodzeniowa Świeca
Caritas” a jej symbolem była
świeca z napisem Caritas.
Miała ona stać na wigilijnym
stole, przy dodatkowym na
kryciu i wyrażać gotowość domowników do przyjęcia Chrystusa w każdym, kto wymaga
pomocy.
W 1994 roku postanowiono, że dochód ze sprzedaży
świec przeznaczony zostanie
na pomoc dzieciom. A rok później projekt zyskał dzisiejszą
oficjalną nazwę – Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom.
W 1997 roku do akcji Caritas z ideą betlejemskiego światła pokoju przyłączyli się harcerze ZHP, dzięki temu świeca
Caritas docierała m.in. do Prymasa Polski, Prezydenta RP,
Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu.
Od jubileuszowego 2000
roku akcja organizowana jest
wspólnie z Diakonią Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego,
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Od
tego momentu odbywa się
także wspólna, ekumeniczna
inauguracja. Ekumenizm akcji
podkreśla również tegoroczne
hasło – „Miłosierdzie jest
jedno”.
Światło świec zachęca Polaków, by zaprosili do swojego
domu najbardziej bezbronnych i najmniejszych ludzi potrzebujących naszej pomocy –
dzieci. W akcję włączają się
wszystkie diecezje w Polsce.
Komu i jak pomagamy
Każdego roku, na milionach
stołów wigilijnych płoną

świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Polacy nabywając je, wspierają dzieci z
ubogich rodzin z terenu swojej
parafii lub diecezji. Pozyskane
wpływy przeznaczone są na
letni wypoczynek, całoroczne
dożywianie dzieci w szkołach i
świetlicach, wparcie medyczne oraz pomoc edukacyjną. Pomoc dla dzieci świadczona jest także indywidualnie
– w zależności od zaistniałych
potrzeb – przez placówki pomocy i wolontariatu Caritas
działające na terenie całego
kraju, w tym w 180 specjalistycznych ośrodkach wsparcia
dziennego dla dzieci.
W tym roku 10 groszy z każdej rozprowadzonej świecy
trafiaQ do potrzebujących
dzieci z Ameryki Południowej.
Środki zostaną przeznaczone
na dożywianie, ośrodki dziecięce i młodzieżowe oraz stypendia dla małych mieszkańców Ameryki Południowej żyjących w favelach i slumsach.
Chcemy także wesprzeć placówki polskich misjonarzy
działających na tym kontynencie oraz projekty mające na
celu przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.
Pomagając dziecku – wpływasz na sytuację całej rodziny.
Przywracasz jej niejednokrotnie wiarę w drugiego człowieka i w lepszą przyszłość, jeśli nie własną to dzieci, w których rodzice pokładają nadzieję. Przez lata działalności
Caritas udało się poprawić
kondycję materialną, moralną
i duchową setek tysięcy polskich rodzin.
Caritas ∎
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Słowo Boże na niedzielę

∎ Radujmy się!

I czytanie: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12.
14a. 16
II czytanie: Rz 16, 25-27
Ewangelia: Łk 1, 26-38

Słowa Ewangelii
óg posłał anioła Gabriela
do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem
Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, Anioł
rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się
na te słowa i rozważała, co by
miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej:
«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Bę-

B

dzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a
Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował
nad domem Jakuba na wieki, a
Jego panowaniu nie będzie
końca».
Na to Maryja rzekła do
anioła: «Jakże się to stanie,
skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział:
«Duch Święty zstąpi na Ciebie
i moc Najwyższego okryje Cię
cieniem. Dlatego też Święte,
które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto
również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie
ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja
służebnica Pańska, niech mi
się stanie według słowa
twego».
Wtedy odszedł od Niej
Anioł.
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Rozważanie
łowa powitania skierowane do Maryi przez
anioła powinny się stać i naszym udziałem. Jej "tak" jest
bowiem początkiem zbawienia nas samych. To dzięki
niemu odwieczny, nieskończony Bóg wkracza w historię.
To już dzisiejszej nocy zaśpiewamy staropolską kolędę
"Bóg się rodzi". Kończy się
czas adwentu, czas oczekiwania, i nastaje wypełnienie
wszystkich obietnic zbawienia
skierowanych nie tylko do
Izraela, ale jak już wiemy, do
całego świata, do każdego
człowieka. Radość Maryi może
stać się naszą radością: Zbawiciel jest już blisko, stoi u naszych drzwi (por. Ap 3,20).
Otwórzmy Mu nasze serca.

S

o. Daniel Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
rium Duchownego. W tym tygodniu plan kolędy jest następujący:
Dzisiaj przed południem można przy główŚroda: Kłanino 19 i 20 (od godz. 14.00),
nym wyjściu złożyć ofiarę na rzecz chrześcip. Przybylscy i Wiśniewscy (od godz. 16.00),
jan na Wschodzie.
Kłanino 18 (od godz. 16.30, Kłanino 16 (od
W I i II dzień świąt Bożego Narodzenia msze
godz. 19.00),
święte w układzie niedzielnym. W przyszłą
Czwartek: Kłanino Szkoła, Majątek i domy
niedzielę obchodzimy uroczystość Najpo prawej stronie w kierunku na Krokową
świętszej Rodziny.
(od godz. 15.00), rodziny p. Klebba (od
U ministrantów do nabycia jest nowy nugodz. 18.00),
mer „Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała
Piątek: Kłanino domy po lewej stronie w
Archanioła”.
kierunku na Krokową (od godz. 14.00),
We środę rozpoczynamy drugą część koSobota: Starzyński Dwór ul. Jana Karwasza
lędy. Ofiary jak co roku przeznaczamy na
z obydwóch stron (od godz. 9.00), ul. Słopolisę ubezpieczenia kościołów, obiektów
neczna i Tęczowa (od godz. 13.30).
parafialnych i cmentarza, a także nasze zo- 5. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
bowiązanie wobec Kurii Biskupiej i SeminaWerblini i w Starzyńskim Dworze, za pa-

∎ Ogłoszenia parafialne
1.
2.

3.
4.
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mięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła,
ustawienie szopki betlejemskiej, dekorację
choinek parzystej części ulicy Nowy Świat
ze Starzyna, a w tym tygodniu prosimy kandydatów do sakramentu bierzmowania.

∎ Intencje mszalne

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.

Poniedziałek, 25 grudnia 2017 r.
– Uroczystość Narodzenia Pańskiego
07:00 + Rodzice Anna i Zygmunt Jankowscy, ojciec FranciMyśl tygodnia
szek Kreft, brat Rafał, ciocia Preksyda
„O Panie, Ty mnie kochasz do
08:30 + Janusz Śliwiński
tego stopnia, że narażając swoją
10:00 + Syn Andrzej Marzejon, rodzice Karsznia i Marzejon
12:00 + Kazimierz i Krzysztof Ellwardt, Aleksandra Rosinke chwałę, przyszedłeś do nas jako
18:00 + Rodzice Stanisława i Stefan Kromliccy, dziadkowie człowiek ‘całkowicie bezsilny’,
ale ‘wszechpotężny Miłością’”
Kromliccy, Dąbrowni, brat Paweł
Michel Quoist ∎
Wtorek, 26 grudnia 2017 r.
– II Dzień Świąt Bożego Narodzenia, Święto św.
Redakcja: Damian Pulczyński,
Piotr Plasun.
Szczepana, pierwszego męczennika
i zapytania odnośnie biuletynu
07:00 + Rodzice Anna i Augustyn Bullmann, bracia Jerzy, Uwagi
oraz artykuły do publikacji prosimy
Stefan, Paweł, Jan i Bronisława Syldatk
kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
08:30 + Mąż Jan, synowie Grzegorz i Czesław.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
10:00 + Roman Samel
w czwartek wieczorem. Archiwalne
12:00 + Sławomir Liss (dn. ur.)
numery biuletynu znajdują się na stro15:00 Jubileusz 85. urodziny p. Stefana Hintzke
nie internetowej parafii. Pozyskane
ofiary przekazywane są na fundusz mi16:00 Jubileusz 60 lat małżeństwa p. Anny i Horsta Preiss
nistrancki naszej parafii.
18:00 + Magdalena Dudek (r. śm.)
Środa, 27 grudnia 2017 r.
– Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty
07:00 + Rodzice Gertruda i Józef Groen
17:00 Nowenna
Werblinia:
Do
Matki
Boskiej
dziękczynna
z
prośbą
o
dalsze
zdrowie
i
Boże
błogosławieństwo
w
rodzinie,
Jan
Blar;
+
Gracjan
Zielke
(1
r.
śm.);
+ Janusz Masadyni (m-c po śmierci)
18:00 Nowenna Starzyno: + Irena, Jan i Wojciech Jaffke, dziadkowie z obojga stron; + Henryk
Raducha, Jadwiga Porowska; + Beata Rompa (dn. ur.) i Piotr Jeleniewski; + Józef i Anna
Muza; + Adela i Eugeniusz Lemke, Józef i Eleonora Koss; + Franciszek (dn. ur.) i Brygida
Rutha, Brunon (r. śm.), Aniela i Jan Hirth; + Józef i Anna Niezgoda, Irena Maciejewska;
+ Gertruda Skwiercz (m-c po śmierci); + Jan Asmus (m-c po śmierci); + Mąż i ojciec Marek
Preiss; + Anna i Stanisław Bieszk; + Magdalena Ciesielska, Leon Pliński
Czwartek, 28 grudnia 2017 r.
– Święto świętych Młodzianków
07:00 W intencji parafian
18:00 + Mąż Stefan Dettlaff (1 r. śm.)
Piątek, 29 grudnia 2017 r.
07:00 W intencji parafian

18:00 Jubileusz 25 lat małżeństwa p. Beaty i
Mirosława Milewczyk
Sobota, 30 grudnia 2017 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Ks. Daniel Dąbrowski
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Niedziela, 31 grudnia 2017 r.
– Święto Świętej Rodziny Jezusa,
Maryi i Józefa
07:00 Do Matki Boskiej dziękczynna z prośbą
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
rodziny
08:30 + Jan Rompca
10:00 + Kazimierz Błażk, Antoni Doppka
12:00 + Rodzice Marta i Józef Bartczak, Józef i
Józefa Kurowscy
18:00 + Zofia Rohde (12 r. śm.)

5

