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Z życia Kościoła

∎ Kończy się Rok Miłosierdzia
Koniec roku liturgicznego.
Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu

D

ziś dobiega końca, ogłoszony w marcu ubiegłego roku przez papieża
Franciszka, Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia.
Rok Miłosierdzia rozpoczął
się 8 grudnia 2015 roku. Przypominał całemu światu istotę
orędzia Chrystusa: Bóg przebacza każde zło, jeśli tylko go o
to poprosimy.
Dzisiaj we wszystkich parafiach odmawiany jest jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa za
Króla i Pana.
DP ∎

∎ Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
„Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie…”
więto Chrystusa Króla
ustanowił papież Pius XI
w 1925 roku, należy więc do
świąt raczej młodych.
W encyklice wprowadzającej to nowe święto Papież podał motywy swej decyzji:
uznanie królewskiego panowania Chrystusa ma być zbawczym środkiem na niszczące
siły współczesnego czasu.
Chrystus przynosi prawdziwą wolność, ład, zgodę i pokój. Ustanawiając święto, papież odwołuje się do duchowej
pedagogii. Napisał, że święta

Ś

mają większe oddziaływanie
niż dokumenty Kościoła, pouczają bowiem wszystkich
wiernych nie raz, lecz co roku;
przemawiają nie tylko do ducha, ale również do serca.
Święto powstało w bardzo
trudnym czasie dla Europy i
Kościoła. Dobiegła końca
pierwsza wojna światowa,
która przyniosła wielkie zniszczenia, zburzyła dotychczasowy porządek polityczny i
społeczny. W Rosji budowano
pierwsze, całkowicie ateistyczne państwo, w innych zaś

krajach narastała coraz bardziej widziana sekularyzacja.
W tej duchowej sytuacji papież
chciał przypomnieć o panowaniu Chrystusa nad ludźmi i nad
instytucjami.
Na końcu roku liturgicznego
stoi Król Chwały, który jest celem historii ludzkiej, punktem,
ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji,
ośrodkiem rodzaju ludzkiego,
radością wszystkich serc i wy
pełnieniem ich tęsknot (Konstytucja o Kościele w świecie
współczesnym, 45).opoka.org.pl ∎
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Warto poczytać

∎ Wróżby i przesądy niszczą nasze relacje z Bogiem
Problem okultyzmu, magii i przesądów jest coraz bardziej widoczny

N

iejednokrotnie nawet
ludzie wierzący szukają
odpowiedzi na nurtujące ich
pytania nie w Bogu i w zdrowym rozsądku, lecz w horoskopach i u wróżek.
Andrzejki to dobra zabawa.
W szkole tego dnia zawsze bawiliśmy się we wróżby, nawet
na lekcjach i za przyzwoleniem nauczyciela. Czy więc należy bić na alarm?
Mówimy sobie, że lanie wosku traktujemy z przymrużeniem oka, bo przecież nic nam
nie grozi. Egzorcyści jednak
sypią jak z rękawa przykładami, że pierwsze kontakty z
okultyzmem i magią, które
były zabawą, z czasem stają się
problemem.
Ludzie zaczynają żyć magią
liczb. Każde wydarzenie, na

wet tak banalne jak wyjście do
kina, uzależnione jest od ich
konfiguracji. Świadomie czy
nieświadomie, poprzez wróżby i zabobony, otwieramy się
na działanie złych duchów.
Pchanie się we wróżby, w
świat magii, jest objawem
braku zaufania Bogu, co w dalszej perspektywie często kończy się problemami, bo czarny
kot przebiegł przez drogę, nie
witamy i nie żegnamy się
przez próg, posiadamy podkowę na szczęście, wierzymy
w szczęśliwą siódemkę i pechową trzynastkę, nie wstajemy z łóżka lewą nogą, nie
siadamy na rogu stołu, mamy
piękną czerwoną wstążeczkę.
Jesteśmy przekonani, że
dane sytuacje, w których się
znajdujemy przyniosą nam

szczęście lub pech. Jeśli więc
na przykład spotkamy kominiarza, złapiemy się za guzik,
wierząc, że to przyniesie nam
szczęście, a po jakimś czasie
spotka nas faktycznie coś dobrego, powiążemy to od razu z
facetem od czyszczenia kominów i będziemy głosić, że to
przesąd się sprawdził i ten guzik w połączeniu z umorusanym sadzą gościem był źródłem naszego powodzenia. A
gdzie jest miejsce na działanie
Boga sprawiedliwego, który
uwolnił nas spod władzy ciemności?
„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł,
jak lew ryczący krąży szukając
kogo pożreć. Mocni w wierze
przeciwstawiajcie się jemu”
(1P5, 8-9a).
Zenon Bradtke ∎

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę

∎ On króluje przez miłość
I czytanie: 2 Sm 5, 1-3; II czytanie: Kol 1, 12-20; Ewangelia Łk 23, 35-43
Ewangelia
dy ukrzyżowano Jezusa,
lud stał i patrzył. Lecz
członkowie Wysokiej Rady
drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie
wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym».
Szydzili z Niego i żołnierze;
podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli
Ty jesteś królem żydowskim,
wybaw sam siebie».
Był także nad Nim napis w
języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».

G

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał
Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i
nas». Lecz drugi, karcąc go,
rzekł: «Ty nawet Boga się nie
boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem
słuszną karę za nasze uczynki,
ale On nic złego nie uczynił».
I dodał: «Jezu, wspomnij na
mnie, gdy przyjdziesz do
swego królestwa».
Jezus mu odpowiedział:
«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś
ze Mną będziesz w raju».

Rozważanie
ażde ziemskie królestwo
przemija i każda ziemska
potęga upada, a Chrystus Król
żyje i wszystko w Nim istnieje.
On króluje przez miłość, a nie
przez rozkazy i ustawy.
Dlatego pragnie, aby wszyscy
byli w Jego królestwie i swoim
słowem wprowadza tego, kto
szczerze się nawraca. Jezus ma
więc władzę, ale objawia ją
jako niewolnik ofiarowany za
każdego z nas, bo królestwo
Jego nie jest z tego świata.
Dowodem Jego władzy i
miłości są słowa: Zapewniam
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cię: Dzisiaj ze Mną będziesz w
raju. Chrystus Król czeka na
nas cierpliwie na krzyżu,
abyśmy zapragnęli Jego pano-

„
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wania. Cierpliwie, bo jest każdemu z nas szansę na
innym królem niż wszyscy nawrócenie.
ks. M. Szmajdziński
pozostali władcy. Jeszcze w
„Ewangelia 2016” ∎
godzinie śmierci daje On

Myśl tygodnia

Być chrześcijaninem oznacza czynić:
pełnić wolę Boga

Franciszek ∎

Z życia parafii

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

Pater noster...

∎ Ogłoszenia parafialne

trzeci tydzień podczas
Jużniedzielnych
Mszy świętych w naszej parafii śpiewamy Modlitwę Pańską po
łacinie. Poniżej treść modlitwy Ojcze nasz…
Pater noster, qui es in caelis,
Ojcze nasz, któryś jest w niebie

sanctificetur nomen tuum.
święć się imię Twoje.

Adveniat regnum tuum.
Przyjdź Królestwo Twoje.

Fiat voluntas tua,
Bądź wola Twoja

sicut in caelo et in terra.
jako w niebie tak i na ziemi.

Panem nostrum quotidianum
Chleba naszego powszedniego

da nobis hodie
daj nam dzisiaj

et dimitte nobis debita nostra,
i odpuść nam nasze winy,

sicut et nos dimittimus
jako i my odpuszczamy

debitoribus nostris
naszym winowajcom,

et ne nos inducas
i nie wódź nas

in tentationem,
na pokuszenie,

sed libera nos a malo.
ale nas zbaw ode złego.

Amen.

1. Kończymy dzisiaj rok kościelny uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata za tydzień rozpoczynamy czas
Adwentu.
2. Dzisiaj o godz. 12.00 suma odpustowa ku czci św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Krokowej.
3. We wtorek o godz. 16.00 wyjazd ministrantów i lektorów do
Aquaparku w Redzie.
4. W niedzielę 4 grudnia tradycyjne mikołajki, organizowane
we współpracy z Zespołem Szkół w Starzynie, organizacjami
społecznymi i samorządowymi i dobroczyńcami – jak co
roku prosimy o przynoszenie na plebanię słodyczy dla naszych najmłodszych do dnia 2 grudnia.
5. Do nabycia jest nowy Gość Niedzielny. U ministrantów
otrzymać można kolejny numer biuletynu parafialnego
„Głos Michała Archanioła” – dzieci prosimy o przynoszenie
rysunków w Starzynie do biura parafialnego, a w Werblini
do zakrystii – rozstrzygnięcie w przyszłą niedzielę na
mszach świętych o godz. 11.00 i 12.00.
6. Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Krystian Krzysztof Zawal z parafii NMP Królowej Polski w Wejherowie i Patrycja Maria Ellwardt z parafii Starzyno.
7. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini
i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła paniom Bożenie Mroch, Zofii Marciniak, Katarzynie Drzeżdżon
i Monice Lewickiej, a na sobotę o sprzątanie kościoła prosimy rodziny państwa Słupczewskich, Bulczak i Marszałek
ze Starzyna. Dziękujemy za ofiary w dzisiejszą, trzecią niedzielę miesiąca na rzecz prac inwestycyjnych i remontowych.
8. Pożegnaliśmy śp. Zdzisława Rambiert, lat 47 z Gnieżdżewa.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 22 listopada 2016 r. – Ofiarowanie NMP
07:00 + Bronisław Obercich (dn. ur.)
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16:30 + Siostry ŻR II Róży z Werblini, księża z naszej parafii,
Z ksiąg parafialnych
dusze cierpiące w czyśćcu
Pogrzeby
18:00 + Gabriela i Erwin, Gertruda i Augustyn Żaczek.
W minionym tygodniu Pan po+ Brunon i Andrzej Karsznia
wołał do siebie:
Wtorek, 22 listopada 2016 r. – Wspomnienie św. Cecylii
 śp. Zdzisława Rambiert
07:00 + Rodzice Darga i Kortas
18:00 + Matka Cecylia Muza (dn. im.)
Co dzisiaj?
+ Stanisław Bojka (dn. ur. i r. śm.), Ewa, Patryk, Agatka
i Angielika
20 listopada
Środa, 23 listopada 2016 r.
∎ Odpust w sąsiedniej parafii
– Wspomnienie św. Kolumban
pw. Św. Katarzyny Aleksan07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon i Izabela
dryjskiej w Krokowej
16:30 + Helena Kownatke (dn. ur.)
Uroczysta suma odpustowa
18:00 + Krzysztof Bizewski, dziadkowie z obojga stron
pod przewodnictwem Księdza
- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej dla
Biskupa Zbigniewa Zielińskiego
o godz. 12.00.
wnuka Kamila w 18. urodziny
+ Rodzice Aniela i Brunon Hirth, brat Jan i Wanda Hebel
Czwartek, 24 listopada 2016 r.
Papieskie intencje
na listopad
07:00 + Tadeusz Falkowski
+ Józef Skiba, Elżbieta i Andrzej Krzyżon, siostra Ewa
Ogólna: Aby kraje, które przyjKwidzińska
mują wielką liczbę uchodźców i
16:30 + Otylia i Józef Tarnowscy, teść Bronisław Tarnowski
uciekinierów, były wspierane w
18:00 + Mąż Alfons Muza (r. śm.)
swoim wysiłku solidarności.
+ Stefan Dominik i Marta Darga (17 r. śm.)
Ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy
Piątek, 25 listopada 2016 r.
współpracowali w
służbie
– Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej
wspólnoty, nie ulegając pokusie
07:00 + Alfred Pliński
zniechęcenia.
15:00 - Msza ślubna: Aleksander Wyszecki i Aleksandra
Elwart
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
18:00 + Weronika i Józef Groenwald, Augustyn i Jadwiga
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz
Kromliccy
artykuły do publikacji prosimy kierować na
adres mailowy redakcji:
+ Jan (r. śm.) i Otylia Samel, Halina Ferra
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
+ Halina Rompa (m-c po śmierci od uczest. pogrzebu)
Pozyskane ofiary przekazywane są
Sobota, 26 listopada 2016 r.
na fundusz ministrancki naszej parafii.
07:00 + Halina Mroch (r. śm.)
16:00 - Jubileusz 50 lat małżeństwa p. Joanny i Huberta Rathenow (Starzyno)
18:00 + Zygmunt Bigott (r. śm.), dziadkowie z obojga stron
+ Mąż Stefan Steinke (r. śm.)
Niedziela, 27 listopada 2016 r. – I Niedziela Adwentowa
07:00 + Babcia Agata, dziadek Jan, ojciec Stanisław Groenwald, wujek Antoni Skwiercz, matka
chrzestna Łucja Maszota
08:30 + Bronisław (r. śm.) i Anna Koss
10:00 + Augustyn i Leokadia Marzejon, Alfons Drzeżdżon
11:00 + Leon Harms, Stefania i Leon Harms
12:00 + Helena i Franciszek Muza
18:00 + Bracia Ryszard, Zbigniew, Zdzisław, rodzice Elżbieta i Leon Jankowscy

