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Z życia Kościoła

∎ Święty czas Adwentu
Dzisiaj pierwsza niedziela Adwentu

„Niebiosa, rosę spuście nam z
góry; sprawiedliwego wylejcie,
chmury.
O wstrzymaj, wstrzymaj
Twoje zagniewanie i grzechów
naszych zapomnij już, Panie!
Grzech nas oszpecił i w sprośnej postaci stoim przed Tobą,
jakby trędowaci.
O, spojrzyj, spojrzyj na lud
Twój znękany i ześlij Tego,
co ma być zesłany.
Pociesz się, ludu, pociesz w
swej niedoli, już się przybliża
kres twojej niewoli.
Roztwórz się ziemio, i z łona
twojego, wydaj nam, wydaj już
Zbawcę naszego”.
pieśń adwentowa ∎

∎ Adwent to nie post
Radośnie oczekuję na
dziecię Jezus

C

zterotygodniowy
czas
Adwentu, to nie okres
pokuty, ale radosne oczekiwanie, to czas podobny do
całego ludzkiego życia,
które jest oczekiwaniem na
pełne spotkanie z Panem.

Adwent to wyjątkowy czas
dla chrześcijan. Łacińskie
słowo "adventus", oznacza
przyjście. Wierni, wraz z Maryją na mszach roratnich czekają na wybawienie jakie
światu przynoszą narodziny
Zbawiciela.
Msza roratnia rozpoczyna
się przy wyłączonych światłach, mrok świątyni rozpraszają jedynie świece i lampiony. Dopiero na śpiew
Chwała na wysokości Bogu zapalamy wszystkie światła w
kościele.
Adwent dzieli się na dwa
podokresy, z których każdy
ma odrębne cechy.
Pierwszy podokres Adwentu obejmuje czas od
pierwszej niedzieli Adwentu
do 16 grudnia, kiedy czytane
są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela.
Drugi okres Adwentu, od 17
do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt
Bożego Narodzenia.
„Wy też bądźcie gotowi,
gdyż o godzinie, której się nie
domyślacie, Syn Człowieczy
przyjdzie” (Łk12,40).
Zenon Bradtke ∎

∎ Symbole Adwentu
Kilka słów o istocie

A

dwent to okres przygotowania, przygotowania
do wielkiego wydarzenia jakim jest narodzenie dzieciątka Jezus, przyjścia na
świat naszego Zbawiciela.
W tym czasie kapłan zakłada do mszy świętej ornat w
kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi.
Fioletowy ornat jest oznaką
wyciszenia przed ogromną radością, która czeka nas po
czterech niedzielach adwentu.
Te cztery niedziele symbolizuje wieniec, który widzimy
już dzisiaj przed ołtarzem.
Każda świeca to jedna niedziela adwentu. Pierwsza jest
świecą pokoju, druga wiary,
trzecia miłości, a czwarta – nadziei.
Warto pamiętać, że Adwent
nie trwa cztery tygodnie, a
cztery niedziele.
Z prawej strony ołtarza lub
przy ołtarzu Matki Bożej
umieszcza się świecę tzw. roratkę. Jest ona symbolem Najświętszej Marii Panny, która
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niesie ludziom Chrystusa –
Światłość prawdziwą. Niebieska kokarda na świecy mówi o
niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Świeca
ta zapalana jest tylko podczas
mszy roratnich, na które już
od jutra serdecznie zapraszamy.
Roraty to msze ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że
przyjęła nowinę od archanioła
Gabriela, zwiastującego iż zostanie Matką Syna Bożego.
Jednym z symboli Adwentu
jest również lampion. Lampionami oświetla się pierwszą
część mszy świętej roratniej,

kiedy w kościele pogaszone są
światła i panuje symboliczna
ciemność. Lampion symbolizuje przypowieść Jezusa o roztropnych pannach, które z płonącymi lampionami oczekiwały na przyjście Oblubieńca.
Wielu z nas w Adwencie zapewne myśli już o świętach, o
tym co podarujemy dzieciom,
bliskim i znajomym.
Myślę, że w tym pięknym
okresie warto byłoby również
spojrzeć na siebie, spojrzeć na
siebie od środka. Pomyśleć o
mijającym roku, jaki byłem, co
zrobiłem źle, komu sprawiłem
przykrość, kogo powinienem

przeprosić, a komu powiedzieć "dziękuję, że jesteś". Dokonujemy w ten sposób duchowego oczyszczenia, jeżeli
do tego dołożymy szczerą spowiedź, to przeżyjemy święta z
wielką radością w sercu.
Pamiętajmy o prostych słowach do bliskich, o słowach
kocham, dziękuję, przepraszam, które czasem ciężko
nam wypowiedzieć i jak mówi
piękna pieśń „Bóg jest miłością, zbawieniem darzy”, a darzy szczególnie kiedy na świat
zsyła nam swojego Syna.

sób wzywał Jezus innych
uczniów u brzegu Jeziora Galilejskiego. Wspominają go
Ewangelie: kiedy do Mistrza
przyprowadza Natanaela (J
1,43-48), podczas rozmnożenia chleba i ryb (J 6,1-7), gdy
Grecy pragną spotkać Jezusa (J
12,21-22).
W czasie Ostatniej Wieczerzy Filip prosił Pana Jezusa,
aby pokazał apostołom swojego niebieskiego Ojca. Jezus
mu odpowiedział: „Kto mnie
zobaczył, zobaczył także Ojca”
(J 14,7-10). Jezus wytłumaczył
tym samym związek, jaki w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej istnieje pomiędzy Ojcem i
Synem.
Dalsze dzieje Filipa nie są

zapisane. Tradycja podaje, że
Filip miał żonę i cztery córki.
Miał apostołować w okolicach
Donu i Dniepru, więc nazywa
się go pierwszym apostołem
Słowian. Potem przeniósł się
do Frygi w Małej Azji. I tam –
według tradycji – w stolicy,
Frygi – Hierapolis święty Filip
został ukrzyżowany na krzyżu
w kształcie litery T, a jego ręce
przywiązano, a nie przybito,
do poprzecznego ramienia
krzyża i ukamienowany. Według świadectw greckich wraz
ze św. Filipem miała być pochowana w Hierapolis również jego siostra Marianna i
dwie córki.
oprac. DP ∎

Szymon Heland ∎

Uczniowie Jezusa (cz. 5)

∎ Święty Filip
Wspomnienie: 6 maja (w Polsce)
Atrybuty: krzyż łaciński w kształcie litery T (czasami odwrócony),
wąż, smok, chleb, ryba, kamień

Ś

więty Filip Apostoł również
pochodził z Betsaidy w Galilei. Jego imię pochodzi z języka
greckiego, od słowa „Philippos” i etymologicznie znaczy „przyjaciel konnicy” lub
„miłośnik koni”.
Jest wymieniany w księgach
Nowego Testamentu 14 razy.
W Piśmie Świętym czytamy, że
św. Filip był najbliższym przyjacielem św. Bartłomieja.
Powołanie Filipa na ucznia
Jezusowego dokonało się krótkim wezwaniem: „Pójdź za
Mną” (J 1,43). W podobny spo-

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę

∎ Czujność naszą cnotą

I czytanie: Iz 2, 1-5; II czytanie: Rz 13, 11-14; Ewangelia Mt 24, 37-44
Ewangelia
«Jak było za dni Noego, tak sie przed potopem jedli i pili,
ezus powiedział do swoich będzie z przyjściem Syna Czło- żenili się i za mąż wydawali aż
uczniów:
wieczego. Albowiem jak w cza- do dnia, kiedy Noe wszedł do
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arki, i nie spostrzegli się, że
przyszedł potop i pochłonął
wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie
wzięty, drugi zostawiony.
Dwie będą mleć na żarnach:
jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz
przyjdzie. A to rozumiejcie:
Gdyby gospodarz wiedział, o
której porze nocy złodziej ma
przyjść, na pewno by czuwał i

„

nie pozwoliłby włamać się do
swego domu. Dlatego i wy
bądźcie gotowi, bo w chwili,
której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie».
Rozważanie
le dobra może dokonać
nasza czujność? Kto wie!
Gdyby wykazywali się nią
współcześni Noemu, to może
nie nastałby najbardziej znany
kataklizm w dziejach ludzkości... Jednak cykliczność pór
roku i naszych czynności
wprowadza nas w duchowe
odrętwienie, a nawet uśpienie.

I
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Ewangelia, w której nie brakuje wezwań do zachowania
czujności, chce nas z tego
stanu wyrwać. Dlatego stawia
nas w obliczu spotkania z
Chrystusem zarówno u kresu
drogi adwentowej, jak i naszego życia. My, Jego uczniowie, nie możemy być tymi,
którzy nie spostrzegli się. Czujność jest więc naszą chrześcijańską cnotą, czyli stałym nastawieniem na czynienie dobra. Ona pomaga uporządkować sprawy tego świata, aby
nam właściwie służyły.
ks. M. Szmajdziński „Ewangelia 2016” ∎

Myśl tygodnia

Sąd bez miłosierdzia temu,
który miłosierdzia nie czynił

Jk 2, 13 ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
dzielnego. U ministrantów otrzymać można
biuletyn parafialny „Głos Michała Archa1. Rozpoczynamy święty czas Adwentu. Msze
nioła”.
święte roratnie o godz. 16.30 w Werblini i o
godz. 18.00 w Starzynie – dzieci prosimy o 6. Zapowiedzi przedślubne:
II-ga: Krystian Krzysztof Zawal z parafii
przychodzenie z lampionami.
NMP Królowej Polski z Wejherowa i Patry2. W biurze parafialnym nabyć można świece
cja Maria Ellwardt z parafii Starzyno.
Caritas – małe w cenie 10 zł i duże w cenie
20 zł oraz poświęcone opłatki na stół wigi- 7. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za palijny.
mięć o krzyżach przydrożnych i kaplicz3. W tym tygodniu dni eucharystyczne –
kach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła ropierwszy czwartek (godzina święta adoracji
dzinom państwa Słupczewskim, Bulczak i
Najświętszego Sakramentu od 17.30 do
Marszałek ze Starzyna, a na sobotę o sprzą18.00) – odwiedzimy chorych z sakramentanie kościoła prosimy panie Renatę
tami świętymi w Werblini, Starzyńskim
Klebba, Łucję Bulczak, Joannę Drzeżdżon i
Dworze, Radoszewie i Parszkowie; piątek –
Monikę Wegner.
odwiedzimy chorych w Starzynie, Kłaninie,
Połchówku i Sulicicach, spowiedź święta w 8. W tym tygodniu z naszej rodziny parafialnej
pożegnaliśmy śp. Danutę Koss, lat 61, ze SuWerblini od godz. 16.00, a w Starzynie od
licic.
godz. 17.00.

∎ Ogłoszenia parafialne

4. Za tydzień w niedzielę 4 grudnia tradycyjne
mikołajki – jak co roku prosimy o przynoszenie na plebanię słodyczy dla naszych najmłodszych do dnia 2 grudnia.
5. Do nabycia jest nowy numer Gościa Nie-

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 28 listopada 2016 r.
07:00 + Teresa Karsznia
16:30 + Jadwiga i Michał Koss
18:00 + Zyta (dn. ur.) i Michał Dettlaff
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+ Anna Budzisz
Z ksiąg parafialnych
Wtorek, 29 listopada 2016 r.
Pogrzeby
07:00 + Stefan Labudda i Leon Muttka (dn. ur.)
W minionym tygodniu Pan po16:30 - W pewnej intencji
wołał do siebie:
18:00 + Agnieszka Haase (dn. ur. i 1 r. śm.)
 Śp. Danutę Koss
- O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i opiekę
Śluby
Matki Boskiej dla rodziny.
W związek małżeński wstąpili:
+ Elżbieta Muttke – od mieszkańców ulicy Lipowej.
 Aleksander Wyszecki
Środa, 30 listopada 2016 r.
i Aleksandra Elwart
– Święto św. Andrzeja Apostoła
07:00 + Ewa Kwidzińska – od cioci Marysi
W najbliższym czasie
16:30 + Ks. biskup Andrzej Śliwiński i ks. proboszcz Włady4 grudnia
sław Żakowski
∎ Festyn mikołajkowy
18:00 + Ojciec Jan Rohde (29 r. śm.) i matka Janina Rohde
Jak co roku nasza parafia wraz
+ Jan i Maria Rutha | + Elżbieta Muttke (m-c po
z Zespołem Szkół w Starzynie
śmierci od uczestników pogrzebu) | + Magdalena
organizuje festyn mikołajkowy,
Ciesielska (m-c po śmierci od uczestników pogrzebu)
na który już dzisiaj serdecznie
Czwartek, 1 grudnia 2016 r.
zapraszamy wszystkich para07:00 - W pewnej intencji
fian, zwłaszcza tych młodszych,
16:30 + Jerzy Perszon, Urszula i Józef Białk, Jerzy i Magdam.in. na spotkanie ze Świętym
lena Perszon, Anna i Klemens Kunc, szwagier Jan Kunc
Mikołajem.
18:00 + Józef, Bronisława i Zygmunt Wegner
Piątek, 2 grudnia 2016 r.
Papieskie intencje
– Wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego
na listopad
07:00 - Do Matki Boskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo
Ogólna: Aby kraje, które przyji potrzebne łaski dla Katarzyny, Macieja Krośnickich i
mują wielką liczbę uchodźców i
Marty Stolarskiej
uciekinierów, były wspierane w
16:30 + Maria i Jan Lesnau
swoim wysiłku solidarności.
18:00 + Rodzice Franciszek (r. śm.) i Otylia Bulczak
Ewangelizacyjna: Aby w para+ Rodzice Kamila i Stanisław Zdebscy, brat Adam,
fiach kapłani i wierni świeccy
dziadkowie Julianna i Stanisław Zdebscy
współpracowali w
służbie
wspólnoty,
nie
ulegając
pokusie
Sobota, 3 grudnia 2016 r.
zniechęcenia.
– Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
07:00 + Syn Rafał Sluzewski
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
16:30 + Mąż Jan Rompca
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz
18:00 + Stefania, Józef, brat Joachim, siostra Stefania, Kryartykuły do publikacji prosimy kierować na
styna i Romuald
adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
+ Siostry z I Róży Żywego Różańca ze Starzyna.
Pozyskane ofiary przekazywane są
Niedziela, 4 grudnia 2016 r. – II Niedziela Adwentowa
na fundusz ministrancki naszej parafii.
07:00 + Jan (dn. ur.), Franciszek Adrian, Franciszek, Elżbieta,
Anna, Gerard i Apolonia Pulczyńscy
08:30 + Rodzice Helena i Józef Mudlaff, Regina i Tadeusz
10:00 + Syn Łukasz Licau
11:00 + Mąż Józef Goyke
12:00 + Ojciec Joachim Miotk
15:00 + Ojciec Leon Maszota, brat Andrzej, dziadkowie z obojga stron
18:00 + Anna i Stefan Weber, Augustyn Gierszewski, szwagierka Łucja

