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Z życia Kościoła

∎ Adwent czas radosnego
oczekiwania

K

olejny adwent w naszym życiu może budzić
w nas rutynę, ale może też
zrodzić pytanie. Oczekiwanie... na co? Raczej oczekiwanie... na Kogo?
Charakter adwentu wyraża
etymologia tego słowa - łacińskie adventus oznacza "przyjście". Bóg przychodzi z miłości
jako Człowiek do człowieka,
by zawrzeć ostateczne przymierze. Uniżenie Boga staje się
wywyższeniem
człowieka,
jego natury i ostatecznego
przeznaczenia. Dobrze wiemy,
że adwent składa się z dwóch
części. Na początku jest to czas
ukierunkowany na Paruzję czyli powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, a po 16
grudnia skupiamy się na bezpośrednim przygotowaniu na
Boże Narodzenie. Ten podwójny charakter adwentu
kieruje nasze myśli nie tylko
na to co wydarzy się niebawem, ale także otwiera nasze
oczy na przyszłość. Spotkanie
Małej Dzieciny ma doprowadzić do spotkania z Mistrzem
i Sędzią, ale przede wszystkim
trzeba chwycić Chrystusa za
rękę i dać się prowadzić przez
życie.

Czym ma być adwent?
Uczestnictwem w roratach,
umartwieniem, spełnianiem
dobrych
uczynków...
Na
pewno to pomoże. Pomoże w
czym? W usłyszeniu głosu
Boga, który musi się przebić
przez nachalną reklamę "świąteczną" w telewizji, witryny
sklepowe nawołujące do kupowania, gorączkę zakupów,
przygotowań potraw, wymyślaniem prezentów dla najbliższych. W Adwencie trzeba wybrać głos Boga - nie rozkrzyczanego
i
rozbawionego
świata. Wybrać pomiędzy Św.
Mikołajem - biskupem, który
dzielił się tym co miał, a grubasem w czerwonym wdzianku
jadącym ciężarówką z logo popularnego napoju.
Dla pragnących i czekających na Jezusa czuwanie oznacza przede wszystkim otworzenie swoich uszu, słuchanie
Boga całym sobą. Do tego zaś
potrzebna jest cisza. Jest więc
Adwent czasem wyciszenia radia, wyłączenia telewizora, zapomnienia o krzyczących
modą plakatach i reklamach.
Wówczas dobrze słyszalny
głos Boga pozwoli nam odczuć
Jego obecność. Te cztery
świece adwentowe umieszczone w wieńcu, zapalane
stopniowo wraz z upływem
czasu mają nas przynaglić
przede wszystkim do przygot-

owania serca, a nie tylko wystrojonego domu, wspaniałych potraw na stole wigilijnym, pięknej choinki otoczonej masą prezentów. Co to za
święta, jeżeli do stołu wigilijnego zasiadamy niepojednani
z ludźmi i z Bogiem? Spowiedź
święta to zapewnienie Jezusowi komfortowych warunków narodzin w kolebce naszego serca - to jak pięciogwiazdkowy hotel w Betlejem.
Tegoroczne roraty przeżywać będziemy w klimacie opowiadań o Św. Józefie, człowieku, któremu Bóg - jak podkreślił Św. Jan Paweł II - "powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami". Niech
takim skarbem będzie twoje
serce, które niczym szkatuła
zawierać będzie najcenniejszy
klejnot, życie dla... Boga i innych. Zamiast najnowszej konsoli, telefonu, drogich perfum,
klocków lego powiedz najbliższym, że ich kochasz, że ci zależy, że przepraszasz... To będzie skarb...
ks. Sebastian ∎

∎ Strażnik skarbów, czyli o św.
Józefie

T

egoroczny czas Adwentu - jak napisał ks.
Sebastian - przeżywać będziemy w klimacie opowiadań o Św. Józefie.
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O postaci św. Józefa z samego Pisma Świętego wiemy
stosunkowo niewiele (w sumie poświęcono mu łącznie 26
wierszy, zaś jego imię wymieniono tylko 14 razy). Kim był
ten, komu Bóg powierzył wychowanie swego Syna? Józef
pochodził z rodu króla Dawida
(mówi o tym Ewangelia wg
Św. Mateusza). Z zawodu był
cieślą i tak też zarabiał na życie. Po zaślubinach z Maryją,
przed Józefem zrodził się
wielki dylemat i tajemnica jednocześnie związana z cudownym poczęciem Jezusa za
sprawą Ducha Świętego. Wg
prawa żydowskiego Józef jako
prawomocny małżonek Maryi
był ojcem Chrystusa. Jak czytamy w Piśmie Świętym, kiedy
Józef dowiedział się, że Maryja
oczekuje dziecka, wiedząc, że
nie jest to jego potomek, postanowił dyskretnie usunąć
się z życia Maryi, by nie narazić Jej na zniesławienie czy
karę za cudzołóstwo. Dopiero
za sprawą anioła, który ukazał
mu się we śnie, wziął Maryję
do siebie. Następnie - w
związku z wydanym dekretem
o spisie ludności - udali się z
Maryją z miasta Nazaret do
Betlejem (miasta Dawidowego), gdzie urodził się Jezus.
Po obrzezaniu i nadaniu
dziecku imienia, rodzice zgodnie z prawem mojżeszowym
ofiarowali Go w świątyni. Kolejny rodział życia Józefa to
ucieczka do Egiptu wraz z Maryją i Dzieciątkiem, powodowana rzezią niemowląt na polecenie Heroda. Po śmierci Heroda - cała rodzina wraca do
Nazaretu. Ostatni raz Józef po-

jawia się na kartach Pisma
Świętego podczas pielgrzymki
z dwunastoletnim Jezusem do
Jerozolimy. Starożytne apokryfy mówią, że Józef miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb,
ponieważ byli przy nim Jezus i
Maryja.
GL ∎

tych. Przeznaczono je m.in. na
pomoc liturgiczną, katechetyczną, medyczną i budowlano-remontową. W tym roku
pomoc trafi przede wszystkim
do domów dziecka i domów
opieki dla osób starszych.

∎ 10 grudnia –
XVIII Dzień Modlitwy i Pomocy
Materialnej Kościołowi na
Wschodzie

Z życia parafii

W

drugą niedzielę Adwentu, w tym roku 10
grudnia, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski będzie obchodzony w Kościele
w Polsce i w placówkach polonijnych XVIII Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej
Kościołowi na Wschodzie.
Jego celem jest duchowe i
materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej.
Dzień Modlitwy i Pomocy
Materialnej Kościołowi na
Wschodzie będzie obchodzony już po raz osiemnasty.
Wesprzeć Kościół katolicki
na Wschodzie można przede
wszystkim poprzez modlitwę i
zbiórkę ofiar do puszek w kościołach. Można też złożyć indywidualny dar czy ofiarę,
przekazując ją na konto Zespołu Pomocy Kościołowi na
Wschodzie.
W ubiegłym roku Zespół
przekazał na pomoc na
Wschodzie prawie 2,3 mln zło-

episkopat.pl ∎

∎ Kolęda

O

d jutra w naszej parafii
rozpoczyna się czas odwiedzin duszpasterskich.
Prawo kanoniczne w tej
kwestii nie określa czasu w
ciągu roku, który byłby najbardziej odpowiedni na wizytę
kapłanów. Kościół katolicki
przyjął na ten cel okres po
świętach Bożego Narodzenia,
zazwyczaj trwający do święta
Ofiarowania Pańskiego.
Podstawowym celem kolędy jest modlitwa księdza
wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie domu oraz
błogosławieństwo dla rodziny
na cały rok. Ponadto jest to
okazja do bliższego poznania
się między kapłanami i parafianami, rozmowy na tematy
rodzinne i duszpasterskie oraz
przedstawienie
programu
duszpasterskiego na najbliższy rok. W czasach, gdy katecheza nie odbywała się w
szkołach, księża sprawdzali
stan wiedzy religijnej dzieci i
młodzieży. Zwyczajowo zostawia się pamiątkowe obrazki.
W zależności od lokalnych
zwyczajów kolęda może mieć
różną formę. Najczęściej do
kolędy przygotowuje się stół z
krzyżem i świecami, a także
wodę święconą i kropidło.
Przy okazji kolędy parafianie
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mogą złożyć dobrowolną
ofiarę na rzecz wspólnoty parafialnej. Niekiedy praktykuje
się poczęstunek lub wspólny
posiłek. Kolędującemu księdzu zwykle towarzyszą ministranci.
PP ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Zachłanny Bóg
I czytanie: Iz 63, 16b-17. 19b;
64, 2b-7
II czytanie: 1 Kor 1, 3-9
Ewangelia: Mk 13, 33-37

Słowa Ewangelii
ezus powiedział do swoich
uczniów:
«Uważajcie, czuwajcie, bo
nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem,
który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył

J

swym sługom staranie o
wszystko, każdemu wyznaczył
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie:
z wieczora czy o północy, czy o
pianiu kogutów, czy rankiem.
By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.
Lecz co wam mówię, do
wszystkich mówię: Czuwajcie!»
Rozważanie
Dominantą
dzisiejszej
Ewangelii jest wezwanie do
czuwania. W zasadzie nie jest
nam ono obce, gdyż współczesny świat ustawił nas w stan
ciągłego czuwania: na kolejny
SMS, kolejny e-mail, kolejną
promocję czy super ofertę,
której nie możemy przegapić...
Choć w tego typu sprawach

3

warto by było, abyśmy zredukowali ową "czujność" do
pewnego stopnia, to w sprawach duchowych często wcale
jej nie posiadamy lub jej poziom jest bardzo niski.
Jezusowe wezwanie do czuwania jest zaproszeniem do
"starania o wszystko" zarówno na płaszczyźnie materialnej, jak i duchowej. Nie
chodzi przecież o to, aby kosztem twardego stąpania po
ziemi wyrobić sobie wrażliwość duchową. Tak jak chrześcijaństwo wzywa do znalezienia właściwej harmonii pomiędzy duszą a ciałem, tak też
wzywa nas do pełnego otwarcia się na rzeczywistość.
o. Michał Legan
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
nych i cmentarza, a także nasze zobowiązanie
wobec Kurii Biskupiej i Seminarium DuchowRozpoczynamy święty czas Adwentu. Msze
nego. W tym tygodniu plan kolędy jest nastęświęte roratnie o godz. 17.00 w Werblini i o
pujący.
godz. 18.00 w Starzynie – dzieci prosimy o
Poniedziałek: Sulicice Wioska (od godz.
przychodzenie z lampionami.
14.00), Majątek i Pałac (od godz. 18.00).
W biurze parafialnym nabyć można świece
Wtorek: Parszkowo i Radoszewo WybudoCaritas – małe w cenie 10 zł i duże w cenie 20
wanie (od godz. 14.00) prosimy o pojazd.
zł oraz poświęcone opłatki na stół wigilijny.
Środa: Radoszewo – Topolowa 39 (od godz.
Dzisiaj w czasie mszy świętej o godz. 12.00
14.00), pozostała część Radoszewa (od godz.
modli się Bractwo Brewiarzowe. Spotkania
15.00), dom pana sołtysa (od godz. 18.00),
różańcowe w Połchówku i w Starzyńskim
Sobota: Połchówko prawa strona w kierunku
Dworze, a za tydzień w Kłaninie, Starzynie i w
na Świecino (od godz. 9.00), lewa strona (od
Werblini.
godz. 12.00).
Dzisiaj tradycyjne mikołajki – festyn mikołaj- 6. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca
kowy od 14.00, a na godz. 17.00 zapraszamy
– godzina święta adoracji Najświętszego Sadzieci do klas III włącznie z całej naszej parakramentu od 17.00 do 18.00. O godz. 16.00 w
fii na spotkanie ze św. Mikołajem. Dziękutym dniu msza święta w intencji pszczelarzy
jemy wszystkim ofiarodawcom, którzy włąw patronalny dzień św. Ambrożego.
czyli się w przygotowanie tego spotkania.
7. W piątek uroczystość Niepokalanego PoczęJutro rozpoczynamy pierwszą część kolędy.
cia NMP – msze święte o godz. 10.00, 17.00 i
Ofiary jak co roku przeznaczamy na polisę
o 18.00 w czasie tej mszy świętej poświęcimy
ubezpieczenia kościołów, obiektów parafialmedaliki dzieci pierwszokomunijnych. Od-

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.
3.

4.

5.
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pust o godz. 18.00 obchodzi parafia w Ostrowie.
8. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o godz. 10.00 spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania, a po mszy
świętej o godz. 12.00 spotkanie dla dzieci przed pierwszą komunią świętą.
9. Do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała Archanioła”.
10. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła kandydatów do
sakramentu bierzmowania, a w tym tygodniu o sprzątanie
kościoła prosimy również kandydatów do sakramentu bierzmowania – zgłoszenia w biurze parafialnym.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na grudzień
Intencja ogólna: Aby osoby
starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary
i wychowaniu nowych pokoleń.

Myśl tygodnia
„Praca jest życia pacierzem
i kluczem do nieba”
C. K. Norwid ∎

Poniedziałek, 4 grudnia 2017 r.
Redakcja: Damian Pulczyński,
07:00 W intencji parafian
17:00 Werblinia: + Bronisław, Otylia i Józef Tarnowscy, Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
Bronisława Miotk, z rodziny Solińskich.
oraz artykuły do publikacji prosimy
18:00 + Jan Adrian (dn. ur.), brat Franciszek
kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Wtorek, 5 grudnia 2017 r.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
07:00 + Teściowie Anna i Klemens Kunc, mąż Jan Kunc
czwartek wieczorem. Archiwalne
17:00 Werblinia: + Rodzice Gertruda i August, mąż Jerzy w
numery biuletynu znajdują się na stroDolmierscy, brat Brunon
nie internetowej parafii. Pozyskane
18:00 + Mąż Paweł Buja
ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.
Środa, 6 grudnia 2017 r. – Wspomnienie św. Mikołaja
07:00 + Rodzice Gertruda i Brunon Mroch
siostra Halina
17:00 Werblinia: W intencji parafian
17:00 Nowenna Werblinia: O zdrowie i opiekę 18:00 + Mąż Jan Wyszecki (r. śm.)
Matki Boskiej dla Wiktora; + Dusze Piątek, 8 grudnia 2017 r. – Uroczystość Niew czyśćcu cierpiące
pokalanego Poczęcia NMP
18:00 Nowenna Starzyno: + Stefania Dettlaff (r. 10:00 W intencji parafian
śm.); + Rodzice Anna i Feliks Krampicho- 17:00 Werblinia: + Ojciec Józef Mudlaff (r. śm.)
wscy, brat Manfred, Maria Nikholz; 18:00 Werblinia: + Patryk Bojka (dn. ur.),
+ Mąż Zbigniew Piontke (r. śm.), MagdaAgatka i Andzelika
lena i Engelbert Piontke; + Mąż Brunon Sobota, 9 grudnia 2017 r.
Karsznia (2 r. śm.) i syn Andrzej; + Brunon 07:00 + Beata Rompa (r. śm.) i Piotr Jeleniewski
i Łukasz Licau; + Alojzy Koss; + Jarosław 17:00 Werblinia: W intencji parafian.
Nawrocki (dn. ur.); + Wacław Dawidow- 18:00 + Koleżanka Małgorzata Dominik
ski – od firmy Jantar; + Rodzice Anna i Au(dn. ur.)
gustyn Bullmann oraz bracia; + Leon (r. Niedziela, 3 grudnia 2017 r.
śm.) i Helena Plińscy, Anna Felkner;
– II Niedziela Adwentu
+ Dusze w czyśćcu cierpiące
07:00 + Franciszka i Marta Deling, Jerzy, KryCzwartek, 7 grudnia 2017 r.
styna i Anna Sluzewscy
– Wspomnienie św. Ambrożego
08:30 Werblinia: + Babcia Jadwiga i dziadek Sta07:00 + Mariola Pupp, Beata Szeiba, rodzice
nisław Dawidowscy
Kirszling i Szeiba
10:00 + Zofia Drzeżdżon (r. śm.), Agnieszka
16:00 Starzyno: Do św. Ambrożego, patrona
i Andrzej
pszczelarzy o Boże błogosławieństwo 12:00 + Magdalena i Michał Skrzypkowscy
i opiekę Matki Boskiej
18:00 + Guzdraj Henryk (1 r. śm.)

