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„Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel!”

∎ Słowo stało się Ciałem
Kochani parafianie starzyńscy i nasi goście!
Boże Narodzenie to czas pokoju i radości serca.
Bóg w Jezusie Chrystusie wstępuje na ziemię wśród ludzi,
by obdarzyć wszystkich pełnią błogosławieństwa.
Dzieciątko Jezus jest znakiem Bożej mocy i miłości.
Niech w tym świętym czasie przez wstawiennictwo Matki Bożej
i świętego Józefa nasze serca zajaśnieją Bożym światłem i blaskiem.
Szczęść Boże!
Ks. Jan Plottke
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∎ O Świętach
słów kilka

B

oże Narodzenie to dla
Chrześcijan drugie najważniejsze po Wielkanocy
święto w ciągu roku liturgicznego.
Pierwsza informacja o święcie Bożego Narodzenia, obchodzonym 25 grudnia, pochodzi
z 356 r. Wcześniej dzień narodzin Jezusa obchodzono prawdopodobnie 6 stycznia. Na początku miało ono charakter lokalny, ograniczony do Betlejem. Szybko jednak przyjęło
się na Wschodzie, a Zachód w
Rzymie ustanowił, by datę
ostateczną tego święta przyjąć
25 grudnia.
W przeszłości Boże Narodzenie było nazywane w Polsce Godami, Godniami lub Godnymi Świętami - od starosłowiańskiego słowa god, czyli
rok. Nazwa ta pochodzi od zaślubin (godów) starego i nowego roku oraz nocy i dnia,
gdyż czas Bożego Narodzenia
zbiegał się z zimowym przesileniem.
Dla większości z nas najważniejszym
momentem
świąt jest uroczysta wieczerza
w Wigilię Narodzenia Pańskiego. Tradycja rodzinnej,
uroczystej wieczerzy jest dzisiaj bardzo mocno zakorzeniona w polskich domach.
Obyczaj ten zauważono i zapisano już w XVII w., choć przypuszcza się, że był praktykowany już dużo wcześniej. Jego
istotnym elementem jest zachowanie postu.
Wieczerzę poprzedza przy-

gotowanie choinki, jak też domowej szopki. Pod białym obrusem kładzie się kilka źdźbeł
siana. Do stołu zasiada się po
ukazaniu pierwszej gwiazdy
na niebie. Uczestnicy kolacji
dzielą się białym opłatkiem,
składają życzenia, wybaczają
wzajemne urazy. Przyjęło się
pozostawienie wolnego nakrycia przy stole dla niespodziewanego gościa lub też
symbolicznie dla Chrystusa.
Tradycyjnie podaje się dwanaście potraw (różnych w zależności od regionu). Po skończonej wieczerzy śpiewa się kolędy i obdarowuje prezentami.
Istotą Bożego Narodzenia
jest fakt, że Bóg stał się Człowiekiem, co oznacza, że nie ma
przepaści pomiędzy Bogiem a
człowiekiem, między Bogiem a
światem.
oprac. DP ∎

Słowo Boże na Uroczystość
Narodzenia Pańskiego

∎ Gość czy członek rodziny?

I czytanie: Iz 9, 1-3. 5-6
II czytanie: Tt 2, 11-14
Ewangelia: Łk 2, 1-14
Ewangelia
owym czasie wyszło
rozporządzenie Cezara
Augusta, żeby przeprowadzić
spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył
się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.
Wybierali się więc wszyscy,
aby się dać zapisać, każdy do
swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei,
z miasta Nazaret, do Judei, do
miasta Dawidowego, zwanego
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Betlejem, ponieważ pochodził
z domu i rodu Dawida, żeby się
dać zapisać z poślubioną sobie
Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w
pieluszki i położyła w żłobie,
gdyż nie było dla nich miejsca
w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali
straż nocną nad swoją trzodą.
Naraz stanął przy nich anioł
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że
bardzo się przestraszyli. Lecz
anioł rzekł do nich: «Nie bójcie
się! Oto zwiastuję wam radość
wielką, która będzie udziałem
całego narodu; dziś w mieście
Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz,
Pan. A to będzie znakiem dla
was: Znajdziecie Niemowlę,
owinięte w pieluszki i leżące w
żłobie».
I nagle przyłączyło się do
anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga
słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie».
Rozważanie
adne inne wydarzenie z
ziemskiego życia Jezusa nie
jest tak bliskie naszemu zwyczajnemu ludzkiemu życiu jak
Jego narodzenie. Narodziny
Syna Bożego Są dla ludzkości
jak jasna gwiazda, która rozbłysła na ciemnym firmamencie nieba. Dla człowieka staje
się ona punktem odniesienia,
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wskazuje kierunek na drodze,
którą podąża. Szkoda, że tak
wielu ludzi nie dostrzegało i
wciąż nie dostrzega tej
gwiazdy. Są i tacy, którzy zauważają ją tylko przez chwilę.
Zachwycają się nią w dzień Bożego Narodzenia, aby po kilku

dniach przestała mieć dla nich
znaczenie. Nie żyjmy Bogiem
jedynie od czasu do czasu.
Wtedy, gdy jest nam potrzebny. Albo wówczas, gdy
stanowi piękną dekorację rodzinnych świąt. Jezus chce stać
się więcej niż tylko świątecz-
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nym gościem. On chce być
kimś stale obecnym w naszym
życiu i w naszych domach. Pamiętajmy o tym nie tylko przy
wigilijnym stole, ale każdego
dnia naszego życia.
ks. M. Krawiec SSP
„Ewangelia 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
Starzyno i Natalia Danuta Czwatschka z parafii św. Faustyny Kowalskiej z Pucka.
Od przyszłej niedzieli, 1 stycznia, zmiana 7. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
układu mszy świętych niedzielnych –
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamsza święta o godz. 8.30 w Werblini, a
mięć o krzyżach przydrożnych i kapliczmsze codzienne w Werblini o godz.
kach. Dziękujemy za ustawienie szopki be17.00.
tlejemskiej, dekorację choinek i sprzątanie
Do nabycia jest nowy numer Gościa Niekościoła parzystej część ulicy Nowy Świat
dzielnego. U ministrantów otrzymać można
ze Starzyna, a na piątek po mszy wieczornej
biuletyn parafialny „Głos Michała Archaprosimy o sprzątanie kościoła państwo Flenioła” – w środku specjalny dodatek dla
ming, Kulka i Lieske ze Starzyna.
dzieci. Osoby, które chciałyby odmawiać 8. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jerzego
brewiarz mogą go bezpłatnie otrzymać w
Bradtke, lat 59, ze Starzyńskiego Dworu.
biurze parafialnym.
W przyszłą niedzielę na godz. 12.00 zapraszamy osoby odmawiające brewiarz.
Msze święte na zakończenie roku 31 grud- Niedziela, 25 grudnia 2016 r.
– Boże Narodzenie
nia o godz. 7.00, 8.30 Werblinia i o 18.00.
Plan kolęd na najbliższy czas jest następu- 07:00 + Z rodziny Ciskowskich i Wysockich
+ Wnuk Błażej Lantowski
jący:
08:30 + Józef Hallmann (2 r. śm.)
 Wtorek, 27 grudnia: Parszkowo (od godz.
+ Anna i Franciszek Marszewscy, matka
11.00),
Florentyna, ojciec Kazimierz
 Środa, 28 grudnia: Połchówko – prawa
10:00 + Rodzice Urszula i Jerzy, brat Marcin
strona w kierunku na Świecino (od godz.
Kromliccy, z rodziny
13.00), Pałac (od godz. 19.00),
+ Otylia, Andrzej, Paweł i Jerzy Plińscy, z
 Czwartek, 29 grudnia: Połchówko – lewa
rodziny
strona w kierunku na Świecino (od godz. 11:00 + Agnieszka Kownatke
13.00), Blok (od godz. 19.00),
12:00 + Rodzice Stanisława i Stefan Kromliccy,
 Piątek, 30 grudnia: Radoszewo – ul. Topodziadkowie Kromliccy, Dąbrowni, brat
lowa 39 i ul. Kłanińska 6 (od godz. 13.00),
Paweł
ul. Topolowa 1 (od godz. 19.00),
+ Stanisława i Józef Witza
 Sobota, 31 grudnia: Radoszewo – ul. Topo- 17:00 - Do Matki Boskiej dziękczynna z prośbą o
lowa 9 (od godz. 11.00).
Boże błogosławieństwo w 25. rocznicę
Zapowiedzi przedślubne:
ślubu dla rodziny Rompa
I-sza: Łukasz Paweł Drafz z parafii Tyłowo i 18:00 - Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski w 90. rocznicę urodzin p. JaNatalia Magdalena Szewczyk z parafii Stadwigi Tkaczyk
rzyno.
III-cia: Mateusz Bartłomiej Hintzke z parafii

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.

3.
4.
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6.

∎ Intencje mszalne
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Poniedziałek, 26 grudnia 2016 r.
– II Dzień Świąt Bożego Narodzenia, Św. Szczepana
07:00 + Roman Wegner, Magdalena i Klemens Kunc
08:30 + Syn Andrzej, rodzice Karsznia i Marzejon
+ Rodzice Anna i Augustyn Bullmann, bracia, Bronisława
Syldatk
10:00 + Helena i Franciszek Muza, Brygida i Jan Fleming
+ Magdalena Dudek (r. śm.)
11:00 + Mąż Jan, synowie Grzegorz i Czesław
12:00 + Julianna, Gertruda, Waleria, Klara i August Pionke,
Halina Reszka | + Mąż Paweł Buja
16:00 Msza ślubna: Damian Okrój i Ewelina Miler
18:00 + Babcia Joanna i dziadek Albert Tuszer
Wtorek, 27 grudnia 2016 r.
– Wspomnienie św. Jana Apostoła
07:00 + Alfred Pliński.
18:00 + Paweł Dettlaff (r. śm.).
Środa, 28 grudnia 2016 r. – Nowenna
07:00 + Roman Samel
17:00 + Ginter Wolszon (r. śm), ojciec Zygfryd (Werblinia)
18:00 - W intencji parafian
+ Franciszek (dn. ur.) i Brygida Rutha, Brunon (r. śm.) i
Aniela Hirth
+ Magdalena Ciesielska
+ Ojciec Jan, mąż Kazimierz, syn Krzysztof, córka Aleksandra
+ Rodzice Gertruda i Józef Groen
+ Mąż Paweł Fleming
Czwartek, 29 grudnia 2016 r.
07:00 - W intencji parafian
18:00 + Bracia Ryszard, Zbigniew, Zdzisław, rodzice Elżbieta i
Leon Jankowscy
Piątek, 30 grudnia 2016 r.
07:00 + Elżbieta Muttke
18:00 - Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla
rodziny
Sobota, 31 grudnia 2016 r. – Wspomnienie Św. Sylwestra I
07:00 + Ojciec Jerzy Sluzewski, bratowa Krystyna
08:30 - W intencji parafian (Werblinia)
18:00 + Zofia Rohde (12 r. śm.)
Niedziela, 1 stycznia 2017 r. – Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi / Najświętszej Rodziny
07:00 + Rodzice Tekla (r. śm.) i Augustyn Drzeżdżon
08:30 + Mąż Józef Goyke, Maria i Jan Lesnau (Werblinia)
10:00 - O zdrowie i Boże bł. w dniu urodzin dla Krystyny
12:00 - Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla rodziny
15:00 - Z podziękowaniem za otrzymane łaski o Boże błogosławieństwo
18:00 + Rodzice Jan i Agnieszka Szomburg, bracia Jerzy i Józef,
siostra Regina, szwagier Stefan

Z ksiąg parafialnych
Pogrzeby
W minionym tygodniu Pan powołał do siebie:
 śp. Jerzego Bradtke.

Od Redakcji
Wesołych Świąt!

∎ Życzymy wszystkim
czytelnikom biuletynu
spokojnych, pełnych radości i pokoju Świąt Bożego
Narodzenia.

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
„Jestem Twój, zbaw mnie!
Amen”
o. Jan Góra OP ∎
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