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Z życia parafii

∎ Co słychać w
Kole Gospodyń
Wiejskich w Starzynie?

N

iebawem Święta Bożego
Narodzenia. Jeśli jeszcze zastanawiasz się co
upiec na święta, to KGW Starzyno spieszy Ci z pomocą.
W dzisiejszym biuletynie
KGW Starzyno dzieli się
swoim przepisem na udany
świąteczny seromakowiec.
A za tydzień zaprezentuje
przepis na pierniczki.
Koło Gospodyń Wiejskich w
Starzynie zostało reaktywowane w kwietniu 2014 roku.
Członkinie Koła są współorganizatorkami licznych imprez

oraz uczestniczą w ważnych
wydarzeniach z myślą o rozwoju swojej miejscowości jak
też własnym. Biorą także
udział w licznych imprezach
kulturalnych organizowanych
przez Ośrodek Kultury Sportu
i Turystyki w Gminie Puck
oraz inne jednostki kulturalne.
Warto wspomnieć, że każdego listopada w Domu Kultury w Żelistrzewie odbywa
się Turniej Kół Gospodyń
Wiejskich. Bierze w nim udział
ponad 20 Kół z całego powiatu
puckiego. Turniej składa się z
pięciu konkurencji, każdego
roku ustala się ich tematykę.
W tym roku była ona następująca: 1) taniec – temat: „Z
bajki”, 2) piosenka kabaretowa: „Jak nie my to kto?”, 3)
moda: „Kreacja-inspiracja”, 4)

KGW Starzyno podczas tegorocznego Turnieju w Żelistrzewie

fot. kaszuby24.pl ∎

Seromakowiec
Ciasto: 100 g masła,1,5 szkl. mąki
pszennej, 1/3 szkl. cukru pudru, 1
żółtko, 2 łyżki mleka, szczypta
soli.
Wszystkie składniki zagnieść,
zawinąć w folię, włożyć do lodówki na godzinę. W tym czasie
nagrzać piekarnik do 190°C. Rozprowadzić ciasto ponakłuwać i
podpiec przez ok. 15 min. w
190°C.
Masa makowa: Gotowa masa makowa w puszce (900 g), 1 białko.
Białko ubić na sztywno i dodać
do masy, delikatnie wymieszać.
Masa serowa: 1 kg twarogu we
wiaderku, 5 jajek (oddzielnie
białka i żółtka), 3/4 szkl. cukru
pudru, 90 g margaryny, 2 łyżki
mąki ziemniaczanej, 5 kropel
olejku waniliowego.
W dużej misie zmiksować cukier
puder, margarynę i żółtka. Dodawać po łyżce twaróg, na końcu
dodać olejek i mączkę ziemniaczaną. Ubić 5 białek na sztywno i
delikatnie wymieszać z masą serową. Piekarnik nagrzać do
175°C. Na ciasto kruche wyłożyć
masę makową, a potem delikatnie łyżką wyłożyć masę serową.
Piec ok 50-60 min. pod koniec pieczenia przykryć folią spożywczą.
Smacznego!
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kulinaria: Ciasto z owocami, 5)
tablica edukacyjna: plakat:
„Pokolenia”.
Nasze Koło Gospodyń w tym
roku wzięło udział w turnieju
po raz trzeci i po raz trzeci stanęło na podium, ponieważ
zdobyło drugie miejsce w powiecie puckim, a pierwsze w
Gminie Puck. Taki sukces
udało się osiągnąć dzięki
ogromnemu zaangażowaniu,
pomysłowości, pracowitości i
pozytywnej energii wszystkich członkiń.
Jesteśmy dumne, że mimo,
iż nie widać nas na co dzień,
razem tworzymy coś wielkiego i reprezentujemy nasze
Starzyno.
Joanna Liss ∎

Uczniowie Jezusa (cz. 6)

∎ Św. Bartłomiej
Wspomnienie: 24 sierpnia
Atrybuty: księga, nóż, zwój, kordelas do zdzierania skóry

Ś

więty Bartłomiej Apostoł
pochodził z Kany Galilejskiej. Zwany w Ewangeliach
Mateusza, Marka i Łukasza
Bartłomiejem. Św. Jan Ewangelista zaś nazywa go Natanaelem (z hebrajskiego "Bóg
dał").
Jest charakterystyczne dla
Ewangelii, że jedni drugich
prowadzą do Jezusa: dzięki Janowi Chrzcicielowi dwóch
jego uczniów, Andrzej i Jan,
spotkało Jezusa. Andrzej następnie przyprowadza swego
brata Szymona Piotra, a Filip –
właśnie Natanaela.
Gdy św. Bartłomiej pierwszy raz zobaczył Jezusa, Ten
zwrócił się do Apostołów: „To
prawdziwy Izraelita, w któ-

rym nie ma podstępu”. Skąd
mnie znasz? – pyta zaskoczony
wówczas Natanael. – Widziałem cię pod figowcem”. Zaskoczony Natanael w pośpiechu
wykrzykuje pod adresem Jezusa: „Rabbi, Ty jesteś Synem
Bożym! Ty jesteś Królem Izraela!” Poznał, że Chrystus przeniknął głębię jego wnętrza,
serce i duszę, od razu zdecydowanie w Niego i Jemu uwierzył. Świadczy to o wielkiej
prawości jego serca i otwarciu
na działanie łaski Bożej. Odtąd
już na zawsze pozostał przy
Chrystusie.
Na stronach Nowego Testamentu św. Bartłomiej występuje po raz drugi nad Jeziorem
Galilejskim, gdy Apostołom
ukazał się zmartwychwstały
Chrystus.
Wyróżniał się w gronie apostolskim dobrym wykształceniem. Po wniebowstąpieniu
Jezusa głosił Ewangelie w Indiach, Arabii Saudyjskiej i
Etiopii.
Wedle tradycji ewangelizował Armenię, gdzie miał nawrócić nawet królewskiego
brata. Wówczas to w 70 r. na
rozkaz króla Armenii Astiagesa został pojmany, następnie ukrzyżowany, odarty ze
skóry i ścięty. Relikwie świętego znajdują się w Bazylice
św. Bartłomieja w Rzymie. Św.
Bartłomiej – Natanael jest
m.in. patronem Armenii,
Fermo, Frankfurtu nad Menem, Maastricht; introligatorów, garbarzy rybaków, rzeźników.
oprac. DP ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Szczęśliwy, kto
nie zwątpi w
Chrystusa

I czytanie: Iz 35, 1-6a. 10
II czytanie: Jk 5, 7-10
Ewangelia: Mt 11, 2-11
Ewangelia
dy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa,
posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym,
który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus
im odpowiedział: «Idźcie i
oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi
chodzą, trędowaci doznają
oczyszczenia, głusi słyszą,
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we
Mnie nie zwątpi».
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie:
«Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na
wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie
szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy
miękkie szaty noszą. Po coście
więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest
tym, o którym napisano: Oto Ja
posyłam mego wysłańca przed
Tobą, aby Ci przygotował
drogę. Zaprawdę powiadam
wam: Między narodzonymi z
niewiast nie powstał większy
od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebie-
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skim większy jest niż on».
Rozważanie
łowa Jezusa, będące odpowiedzią daną Janowi, są
bardzo ważne i aktualne dla
nas. Są to bowiem słowa dla
nas i o nas. Dla nas, bo umacniają nas w cierpliwości, która
jest zbawienna. W sytuacjach,
kiedy wydaje się nam, że jeste-

S

śmy sami, jak Jan Chrzciciel w
więzieniu, i zbyt słabi, by podjąć trud nawrócenia, musimy
pamiętać, że błogosławiony
jest ten, kto nie zwątpi w Chrystusa. Są to słowa także o nas,
ponieważ i nam jest głoszona
Dobra Nowina, a dzięki uzdrawiającej mocy sakramentów
nasze zwiędłe z powodu grze-
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chów życie nabiera świeżości i
w pełni rozkwita. Dokona się
to, gdy pokornie i cierpliwie
staniemy w szeregu ubogich,
niewidomych i głuchych, by
jako najmniejsi tu, na ziemi,
otrzymać wieczną chwałę w
niebie.
ks. M. Szmajdziński
„Ewangelia 2016” ∎

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 oraz poświęcone opłatki na stół wigilijny. W sobotę
od godz. 9.00 do godz. 10.00 spowiedź
święta z udziałem spowiedników z sąsiednich parafii.
2. Dzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie,
Starzynie i w Werblini.
3. Dziękujemy wszystkim, zaangażowanym w
przygotowanie spotkania ze św. Mikołajem
dla naszych najmłodszych, a szczególnie sołectwu Starzyno z panem Sołtysem, OSP i
KGW ze Starzyna, Zespołowi Szkół w Starzynie, Grażynie i Henrykowi Kunc, Mateuszowi i Dagmarze Deling, Damianowi
i Barbarze Klebba, Mariuszowi i Agnieszce
Klebba, Sylwii i Piotrowi Plasun, Gabrieli i
Maciejowi Albertin, Andżelice i Pawłowi
Dzierzęckim oraz wszystkim dobroczyńcom. Dziękujemy dzieciom i młodzieży z panią Mariolą Jung-Zielke za przygotowanie
paczek.
4. Dnia 16 grudnia (piątek) 2016 roku w Zespole Szkół w Starzynie odbędzie się coroczne spotkanie opłatkowe dla seniorów
Starzyna. Początek godz. 16.00 serdecznie
zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli
60 lat. W programie poczęstunek, dzielenie
się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd. Organizatorami są Zespół Szkół w Starzynie
oraz Sołtys Starzyna.

5. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich
w Starzynie mają zaszczyt zaprosić na spotkanie Rodzin Muzykujących, które odbędzie się dzisiaj o godz. 15.00 w remizie OSP
Starzyno. W programie występ 9 rodzin
muzykujących. Serdecznie zapraszamy.
6. Do nabycia jest kolejny numer Gościa Niedzielnego. U ministrantów otrzymać można
biuletyn parafialny „Głos Michała Archanioła”. Osoby, które chciałyby odmawiać
brewiarz mogą go bezpłatnie otrzymać w
biurze parafialnym.
7. Zapowiedzi przedślubne:
I-sza: Mateusz Bartłomiej Hintzke z parafii
Starzyno i Natalia Danuta Czwatschka z parafii św. Faustyny Kowalskiej z Pucka.
II-ga: Damian Mieczysław Okrój i Ewelina
Halina Miler z parafii Starzyno.
8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
państwu Albertin, Chmiel i pani Szamplińskiej z Kłanina, a na sobotę o sprzątanie kościoła prosimy państwa Martynę i Macieja
Rekowskich.
9. W przyszłą niedzielę – trzecią miesiąca
ofiary na rzecz dalszych prac inwestycyjnych i remontowych – serdeczne Bóg zapłać.
10.Dzisiaj po mszy świętej o godz. 12.00 spotkanie dla kandydatów do sakramentu
bierzmowania.
11.Dziękujemy za ofiary na rzecz pomocy Kościołowi na Wschodzie w kwocie 292,80.
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∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 12 grudnia 2016 r.
– Wspomnienie NMP z Guadalupe
07:00 + Dusze cierpiące w czyśćcu
16:30 + Siostry Żywego Różańca – od III Róży z Werblini
18:00 + Beata Rompa i Piotr Jeleniewski
+ Jan Szornak (dn. ur.)
Wtorek, 13 grudnia 2016 r. – Wspomnienie św. Łucji
07:00 + Józef Kromlicki (1 r. śm.)
+ Brygida (r. śm.) i Franciszek Rutha
16:30 - W pewnej intencji
18:00 + Rodzice Bernarda i Teofil Ustarbowscy
+ Otylia Samel (dn. ur.)
Środa, 14 grudnia 2016 r. – Wspomn. św. Jana od Krzyża
07:00 + Alfred Pliński (dn. im.)
16:30 + Jan i Elżbieta Labudda
18:00 + Zygmunt Trepczyk, Brunon Grabowski
+ Rodzice Anna i Józef Niezgoda, Irena Maciejewska
+ Elżbieta Muttke i dusze ciepiące w czyśćcu – od III
Róży Żywego Różańca ze Starzyna
Czwartek, 15 grudnia 2016 r.
07:00 - W intencji parafian
16:30 + Biskup Andrzej Śliwiński i ks. Władysław Żakowski
18:00 + Joanna i Albert Tuszer, bracia | + Anna Budzisz
Piątek, 16 grudnia 2016 r.
07:00 - W pewnej intencji
16:30 + Rodzice Jeka i Zinkel
18:00 + Jan, Agnieszka i Andrzej Drzeżdżon
Sobota, 17 grudnia 2016 r.
07:00 + Ojciec Józef Darga
14:00 + Józef i Maria Licau (Werblinia)
18:00 + Łucja i Józef Fleming
Niedziela, 17 grudnia 2016 r. – IV Niedziela Adwentowa
07:00 + Rodzice Anna i Zygmunt Jankowscy, ojciec Franciszek Kreft, brat Rafał, ciocia Prakseda, dziadkowie z
obojga stron
08:30 + Joachim, Jadwiga i Bronisław Miotk, rodzice Waleksa, Franciszek Marzejon | + Anna i Józef Muza
10:00 + Józef Bullmann (r. śm.)
+ Władysław i Małgorzata Gaffke (r. śm.)
11:00 + Leon i Wanda Mach, Stefania i Kazimierz Sprengel
12:00 + Rodzice Apolonia i Jan, brat Zbigniew i Teresa
Szweda | + Syn Andrzej (dn. ur.) i Brunon Karsznia
18:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy

Z ksiąg parafialnych
Chrzty
W minionym tygodniu chrzest
przyjął:
 Julian Budnik

W najbliższym czasie
25 grudnia
∎ Rozpocznie się w Kościele Rok świętego
Brata Alberta
Rok Świętego Brata Alberta
rozpocznie się 25 grudnia
2016, czyli w dniu 100. rocznicy śmierci świętego i potrwa
do kolejnych świąt Narodzenia
Pańskiego. Jak wskazuje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław
Gądecki, inicjatywa będzie doskonałą kontynuacją ogłoszonego przez papieża Franciszka
Roku Świętego Miłosierdzia i
obchodzonego w Kościele w
Polsce Jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski.

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
„Wiele rzeczy zaczynamy rozumieć późno, jeszcze więcej –
bardzo późno, najwięcej – zbyt
późno.”
Ryszard Kapuściński ∎
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