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Z życia Kościoła

∎ Caritas już po
raz 23. rozpoczęło Wigilijne
Dzieło Pomocy
Dzieciom

Śstrzeni lat stała się jed-

wieca Caritas na prze-

nym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych
symboli Wigilii w Polsce.
Płomień każdej wigilijnej
świecy daje szansę dzieciom
z ubogich rodzin, którymi
opiekują się Diecezjalne Caritas w Polsce szansę na lepszą przyszłość.
Każdego roku, na milionach
stołów wigilijnych w Polsce
płonie świeca Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas. Dzięki niej corocznie tysiące dzieci otrzymuje pomoc
w wyżywieniu, edukacji i wypoczynku zapewnianą poprzez działalność Caritas Diecezjalnych. Ponadto 10 groszy
z każdej świecy przeznaczane
jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci
uchodźców z Syrii i Iraku.
Płomień Miłosierdzia od 23
lat łączy Polaków, łączy sąsiadów, mieszkańców wsi, małych
i wielkich miast, we wspólnej
trosce o najsłabszych – mówi

ks. Marian Subocz, dyrektor
Caritas Polska – ten płomień
niesie w sobie przesłanie, że jesteśmy wrażliwi, troskliwi i mądrzy – kontynuuje.
Pomysł Wigilijnej Świecy
Caritas zrodził się w 1993
roku w ośrodku pomocy dzieciom niepełnosprawnym w
Rusinowicach. W tym samym
roku świece Caritas zapłonęły
na stołach polskich domów w
zaledwie kilku diecezjach. Rok
później, światło Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom zajaśniało już na stołach wigilijnych w całej Polsce. Tylko
podczas pierwszej edycji akcji
w 2004 roku rozprowadzono
4,5 miliona świec. Dzięki akcji
Caritas od 23 lat pomoc otrzymało kilka milionów dzieci z
ubogich rodzin.
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 2000 roku Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom jest
wspólnym,
ekumenicznym
dziełem tworzonym przez Caritas Kościoła Katolickiego,
Diakonię Kościoła Ewangelickiego i Eleos Kościoła Prawosławnego.
Pomoc Caritas, którą dzieci
z ubogich rodzin otrzymują
dzięki świecy skupia się na
wsparciu edukacyjnym, wypoczynkowym i żywnościowym.
Jest ona świadczona zarówno
w parafiach jak i w licznych
placówkach
prowadzonych
przez Caritas Diecezjalne, w
tym w 180 specjalistycznych
ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci. W roku 2016
dzięki akcji na wakacje wyjechało ponad 30 tys. dzieci, a
blisko 50 tys. otrzymało
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szkolne wyprawki.
Z życia parafii
Akcję można wesprzeć między innymi kupując w naszej
parafii Wigilijną Świecę Cariuż po raz kolejny nasza patas.
caritas.pl ∎
rafia wraz z Zespołem
Szkół w Starzynie organizuje doroczny festyn mikołajkowy.
Jak co roku będzie można
posłuchać kolęd, zjeść ciasto
czy też zakupić ozdoby bożonarodzeniowe. Jednak kulminacyjnym momentem, zwłaszcza dla najmłodszych, będzie
dźcie i głoście.... to nie spotkanie z Świętym Mikołatylko hasło nowego roku jem.
duszpasterskiego, ale i haFestyn rozpoczyna się o gosło dzisiejszego XVII Dnia dzinie 14:00. Wszystkich serModlitwy i Pomocy Mate- decznie zapraszamy.
DP ∎
rialnej
Kościołowi
na
Warto poczytać
Wschodzie.
Dzień ten obchodzony jest
zawsze w drugą niedzielą Adwentu. Jego celem jest duchowe i materialne wsparcie
iskup z Miry to najbarKościoła katolickiego w kradziej znany święty Kojach Europy Wschodniej, Rosji
ścioła katolickiego. Niei Azji Środkowej.
Do potężnej modlitwy w in- mniej jednak nikt nie pratencji katolików na Wschodzie cuje tak ciężko jak on. Musi
zachęca nas wszystkich prze- przecież jednego dnia obdawodniczący Zespołu Pomocy rować wszystkie dzieci na
Kościołowi na Wschodzie bp świecie.
Posiadamy mało historyczAntoni Pacyfik Dydycz: „zamieńmy swoje pokoje na ka- nych informacji o jego życiu i
plice, w których można przy- działalności natomiast tradynajmniej 15 minut, gorąco i cja chrześcijańska przekazała
serdecznie pomodlić się w in- o nim wiele legend i opowiatencji tych naszych braci i dań. Mikołaj był dzieckiem zasióstr, którzy są w bardzo możnych rodziców, uproszotrudnych warunkach”. Prosił nym przez nich w modlitwie u
też, by modlić się o to, by kato- Boga. Od młodości wyróżniał
licy na Wschodzie znaleźli się nie tylko pobożnością, ale
„swobodę wewnętrzną i ze- także wrażliwością na niedolę
wnętrzną do tego, aby opowie- i trudności bliźnich, zwłaszcza
dzieć się za prawdą, za Ewan- biednych i opuszczonych.
Swoim znacznym majątkiem
gelią”.
„Biuletyn Archidiecezji
Gdańskiej” nr 46 (405); episkopat.pl ∎ chętnie dzielił się z potrzebu-

∎ Mikołajki 2016
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∎ XVII Dzień Modlitwy i Pomocy
Materialnej Kościołowi na
Wschodzie

I

∎ Kim był Święty
Mikołaj?

B

jącymi. Pomagał dyskretnie i
nie oczekiwał wdzięczności.
Wręcz się przed nią wzbraniał.
O popularności św. Mikołaja
dzisiaj świadczy piękny zwyczaj przebierania się ludzi za
św. Mikołaja i rozdawanie
dzieciom prezentów. Zwyczaj,
by w dzień św. Mikołaja obdarowywać innych słodyczami
ma wielkie znaczenie. Nie patrzmy tylko na siebie, lecz
także na tych, którzy cierpią w
swoim życiu. Być może św. Mikołaj pobudzi w nas fantazję,
dzięki której odkryjemy, jak
wiele możemy ofiarować innym. Warto w tym czasie wyjaśnić dzieciom, kim naprawdę był św. Mikołaj i co ta
postać symbolizuje dzisiaj.
Dzieci powinny wiedzieć, że to
nie żaden krasnal mieszkający
w Finlandii, jeżdżący saniami
zaprzężonymi w renifery i
wpadający przez komin, lecz
biskup, który kierował się
ewangeliczną zasadą dawania
jałmużny, czynienia dobra bez
rozgłosu, tak aby tylko Bóg był
świadkiem.
PP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Prostujcie
ścieżki!

I czytanie: Iz 11, 1-10
II czytanie: Rz 15, 4-9
Ewangelia: Mt 3, 1-12
Ewangelia
owym czasie wystąpił
Jan Chrzciciel i głosił na
Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to
odnosi się słowo proroka Iza-
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jasza, gdy mówi:
«Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego».
Sam zaś Jan nosił odzienie z
sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód
leśny.
Wówczas ciągnęły do niego
Jerozolima oraz cała Judea i
cała okolica nad Jordanem.
Przyjmowano
od
niego
chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy.
A gdy widział, że przychodzi
do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im:
«Plemię żmijowe, kto wam

pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie
sobie mówić: „Abrahama
mamy za ojca”, bo powiadam
wam, że z tych kamieni może
Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia
drzew jest przyłożona. Każde
więc drzewo, które nie wydaje
dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie
za mną, mocniejszy jest ode
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was
chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło
w ręku i oczyści swój omłot:

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Trwa święty czas Adwentu. Msze święte roratnie o godz. 16.30 w Werblini i o godz.
18.00 w Starzynie – dzieci prosimy o przychodzenie z lampionami. W biurze parafialnym nabyć można świece Caritas – małe w
cenie 10 zł i duże w cenie 20 zł. oraz poświęcone opłatki na stół wigilijny.
2. Dzisiaj spotkania różańcowe w Połchówku i
w Starzyńskim Dworze, za tydzień w Kłaninie, Starzynie i w Werblini.
3. Dzisiaj tradycyjne mikołajki – festyn mikołajkowy od 14.00, a o 17.00 zapraszamy
dzieci które nie ukończyły 8 lat z całej naszej parafii na spotkanie ze św. Mikołajem.
4. We czwartek uroczystość Niepokalanego
poczęcia NMP – msze święte o 10.00, 16.30
i o 18.00 w czasie tej mszy świętej poświęcimy medaliki dzieci pierwszokomunijnych
– odpust obchodzi parafia w Ostrowie.
5. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów otrzymać można
biuletyn parafialny „Głos Michała Archanioła”.
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pszenicę zbierze do spichrza, a
plewy spali w ogniu nieugaszonym».
Rozważanie
okładamy wysiłku, częstokroć jakże wielkiego,
aby zdjąć brudne firany, dywany, obrusy. A czy znajdziemy czas, aby zrobić rachunek
sumienia, wzbudzić szczery
żal za grzechy i pójść do spowiedzi? Prostota stylu życia
Jana Chrzciciela przyciągała
uwagę wielu ludzi, którzy
przychodzili, aby przyjąć u
niego chrzest nawrócenia, zostawiając w wodzie brud swojego serca. Oni zrozumieli, że
nadchodzi czas mesjańskiego
pokoju. Nadchodzi on także i
ks. M. Szmajdziński
dla nas.

D

„Ewangelia 2016” ∎

6. Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Damian Mieczysław Okrój i Ewelina
Halina Miler z parafii Starzyno.
III-cia: Krystian Krzysztof Zawal parafii
NMP Królowej Polski Wejherowo 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 Renacie Klebba, Łucji Bulczak, Joannie
Drzeżdżon i Monice Wegner, a na sobotę o
sprzątanie kościoła prosimy państwa Albertin, Chmiel i panią Szamplińską z Kłanina.
8. Dzisiaj po mszy świętej o godz. 12.00 spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych a w
przyszłą niedzielę po mszy o 12.00 dla, kandydatów do sakramentu bierzmowania.
9. Bóg zapłać 107 rodzinom za ofiary na rzecz
nagłośnienia zewnętrznego. Bóg zapłać tym
którzy włączyli się w organizację wyjazdu
ministrantów i lektorów do Aquaparku. Bóg
zapłać za ofiary na rzecz chrześcijan w
Iraku w kwocie 419,78 złotych.
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∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 5 grudnia 2016 r.
07:00 + Anna i Klemens Kunc, Jan Kunc
16:30 + Siostra Urszula, Jerzy i Marcin Kromliccy
18:00 + Mąż Paweł Buja (dn. ur.) | + Stefania Dettlaff (r. śm.)
Wtorek, 6 grudnia 2016 r. – Wspomnienie św. Mikołaja
07:00 + Gertruda i Brunon Mroch oraz Halina
+ Brunon (1 r. śm.) i Andrzej Karsznia
16:30 + Maria i Jan Lesnau
18:00 + Zofia Drzeżdżon (r. śm.), Agnieszka i Andrzej Drzeżdżon | + Jarosław Nawrocki
Środa, 7 grudnia 2016 r. – Wspomnienie św. Ambrożego
07:00 + Mariola Pupp (r. śm.)
16:30 + Bronisław Tarnowski, Anna, Jan i Zbigniew Radtke,
Klara i Jan Trojke
18:00 + Teodor i Aniela Rompa
+ Zbigniew Piontke (r. śm.), Magdalena i Engelbert
Piontke | + Łucja Gierszewska (1 r. śm.)
+ Zdzisław Rambiert (m-c po śmierci od uczest. pogrzebu) | + Halina Rompa – od kolegów z pracy syna
Czwartek, 8 grudnia 2016 r.
– Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 + Beata Rompa i Piotr Jeleniewski
16:30 + Józef Mudlaff (r. śm.)
18:00 + Ks. Władysław Żakowski | + Alojzy Koss
Piątek, 9 grudnia 2016 r. – Wspomnienie św. Jan Diego
07:00 + Leokadia, Krystyna, Stefan i Romuald Szalc
+ Walentyna i Franciszek Radziejewscy
16:30 + Wujek Gerard
18:00 + Ojciec Leon Pliński (r. śm.) | + Patryk (dn. ur.),
Agatka Bojka, Angelika Much – od chrzestnej
Sobota, 10 grudnia 2016 r.
07:00 + Michał Koss, z rodziny Koss i Ciskowskich
16:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. proboszcza
17:00 - Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy Anny Elwart w 75. urodziny
18:00 + Mąż Jan Wyszecki (r. śm.) | + Ks. Włodzimierz Ebertowski, ks. Władysław Żakowski – od I Róży ŻR
Niedziela, 11 grudnia 2016 r. – III Niedziela Adwentowa
07:00 + Daniela i Zdzisław Bizewscy
08:30 + Franciszek i Marta Deling, Krystyna i Jerzy Sluzewscy
10:00 + Leokadia i Stefan Szalc
11:00 + Dziadkowie Anna i Michał Goyke, z rodziny Kloske i
Muttke
12:00 + Mama Agnieszka Kromlicka (dn. ur.)
18:00 + Dziadkowie Augustyn i Jadwiga Kromliccy, Józef i
Weronika Groenwald, babcia Franciszka Białk

Z ksiąg parafialnych
Chrzty
W minionym tygodniu chrzest
przyjęła:
 Liliana Budzisz

Co dzisiaj?
4 grudnia
∎ Barburka
Dzisiaj wspomnienie św.
Barbary, patronki górników.
W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną
uroczystą mszą w kościele lub
w cechowni, przy figurze św.
Barbary. Następnie orkiestra
górnicza maszeruje grając
m.in. swój hymn w osiedlach
zamieszkanych przez górników i ich rodziny. Odbywają
się uroczyste akademie oraz
spotkania.

Papieskie intencje
na grudzień
Ogólna: Aby we wszystkich
częściach świata zniknęła
plaga, jaką jest werbowanie
dzieci żołnierzy.
Ewangelizacyjna: Aby ludy
europejskie odkryły na nowo
piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

Myśl tygodnia
„Wiara chrześcijańska nie jest
teorią i filozofią, ale spotkaniem z Jezusem”
Franciszek ∎
Redakcja:
Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz artykuły do publikacji prosimy kierować na adres mailowy redakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Pozyskane ofiary przekazywane są
na fundusz ministrancki naszej parafii.

