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Z życia Kościoła

∎ Dzisiaj Święto
Świętej Rodziny
Jezusa, Maryi
i Józefa

N

adchodzący
koniec
roku nasuwa wiele różnych refleksji związanych z
upływającym czasem, jak go
wykorzystaliśmy i z nadchodzącym – bo robimy sobie
wielkie plany i postanowienia. Niedziela Świętej Rodziny zaprasza, by skupić się
na Świętej Rodzinie i na rodzinie, która w zamyśle Bożym powinna być święta.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa zaczęto obchodzić w wieku XVIII. Na
stałe do liturgii wprowadzono
je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który w swoich pismach zachęcał do naśladowania najświętszej Rodziny.
oprac. DP ∎

∎ Jutro Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki
Maryi

to pierwsze święto maJest
ryjne, które włączono do
kalendarza
liturgicznego
Kościoła zachodniego.
Boże Macierzyństwo Maryi

zostało ogłoszone jako dogmat
przez Sobór Efeski w 431
roku. Sobór Watykański II w
następujący sposób przedstawia jego znaczenie: „aby
uznano, że Chrystus jest naprawdę i rzeczywiście Synem
Bożym i Synem Człowieczym”.
W późniejszym czasie to
ważne wspomnienie zostało
włączone do kalendarza katolickiego jako uroczystość.
Dawniej w pierwszym dniu
roku wspominano obrzezanie
Jezusa, które zgodnie z przepisami prawa żydowskiego,
miało miejsce osiem dni po narodzeniu.
oprac. DP ∎

∎ W najbliższą
sobotę Uroczystość Objawienia
Pańskiego
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stycznia Kościół obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to,
obok Wielkanocy, najstarsze święto chrześcijańskie.
W Polsce 6 stycznia zwany
jest świętem Trzech Króli.
Ewangelia nie nazywa jednak
przybyłych ze Wschodu wędrowców królami, lecz Mędrcami, oraz nie podaje ich
liczby. Można się tylko domyślać, że było ich trzech, skoro
przynieśli trzy dary. Królami
mogła nazwać ich tradycja pod

wpływem Psalmu 72, który
znajduje się w tekstach liturgicznych tej uroczystości:
„Królowie Tarszisz i wysp
przyniosą dary, królowie
Szeby i Saby złożą daninę”.
Imiona Kacper, Melchior i Baltazar nadano Mędrcom dopiero w IX w. Legenda głosi, że
po powrocie do swoich krajów
królowie zrzekli się tronów,
aby głosić wiarę w Chrystusa,
a dożywszy sędziwego wieku,
doczekali chwili, kiedy po
Wniebowstąpieniu Pańskim
Tomasz Apostoł udzielił im sakramentów, a nawet sakry biskupiej.
Uroczystość
Objawienia
Pańskiego jest określana także
terminem
pochodzenia
wschodniego: „Epifania”. W interpretacji ojców Kościoła
święto Objawienia wspomina
powołanie wszystkich ludów
do zbawienia, również pogan,
których przedstawicielami są
mędrcy przybyli ze Wschodu.
Tradycja ludowa widziała w
trzech postaciach mędrców
oddających cześć Dziecięciu
symbol różnych ras i nacji,
uważając ich właśnie za potomków Sema, Chama i Jafeta,
synów Noego, a także egzemplifikację trzech etapów życia
ludzkiego.
oprac. DP ∎
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∎ Podsumowanie 2017 roku

D

zisiaj ostatni dzień
2017 roku. Co nam
przyniósł stary rok?
Rocznice objawień w Fatimie i Gietrzwałdzie, przygotowania do synodu biskupów o
młodzieży, obchody 600-lecia
prymasostwa w Polsce, Różaniec do Granic, pomoc ofiarom
nawałnic i wojny na Bliskim
Wschodzie oraz ogłoszenie
dekretu o heroiczności cnót
prymasa Stefana Wyszyńskiego, to najważniejsze wydarzenia 2017 r. – podkreśla
rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł RytelAndrianik.
Rzecznik Episkopatu przypomina, że w mijającym roku
obchodzone były trzy ważne
rocznice związane z Maryją:
100-lecie objawień w Fatimie,
140-lecie objawień w Gietrzwałdzie oraz 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
W czerwcu biskupi, na czele
z przewodniczącym Episkopatu abp. Stanisławem Gądeckim, ponowili Akt Poświęcenia
Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Uroczystość ta miała miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Następnie Akt ten
został dokonany w polskich
parafiach.
Ważnym momentem, związanym z prośbą Maryi wyrażoną w Fatimie i Gietrzwałdzie, była inicjatywa modlitewna świeckich „Różaniec do
granic”, dzięki której miliony

Polaków modliły się w tym samym czasie o pokój na świecie.
„Było to największe wydarzenie modlitewne w Europie po
Światowych Dniach Młodzieży
w 2016 r. Warto wspomnieć,
że w tej inicjatywie uczestniczyło wielu młodych ludzi” –
podkreślił ks. Rytel-Andrianik.
Kontynuowane było dzieło
pomocy ofiarom działań wojennych i uchodźcom m.in. na
Bliskim Wschodzie. W ramach
programu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie” objętych zostało ok. 9 tys. syryjskich rodzin, na łączną sumę ponad 30
mln złotych. Polacy okazali się
bardzo zaangażowani w pomoc charytatywną na rzecz
ofiar nawałnic. Caritas Polska
zebrała do tej pory ponad 7
mln zł. na ten cel.
„Podsumowując można powiedzieć, że rok 2017 ukazał
charyzmat maryjny naszego
narodu. Pokazał także duże zaangażowanie charytatywne
katolików tak na rzecz potrzebujących w Polsce, jak i poza
jej granicami” – podkreślił
rzecznik Episkopatu.
episkopat.pl ∎

Rok 2017 w naszej parafii
W mijającym roku w naszej
starzyńskiej parafii chrzest
przyjęło 59 dzieci, do pierwszej komunii przystąpiło 31
dzieci, bierzmowanie otrzymało 37 osób, sakrament małżeństwa zawarło 29 par,
uczęszczaliśmy do około 65
chorych i pożegnaliśmy 34
osoby.

Z życia Archidiecezji

∎ Nowy numer
Galilei

Z

achęcamy do nabycia
drugiego numeru czasopisma "Galilea - Pismo
Święte bez tajemnic".
Bieżące wydanie zostało poświęcone Matce Bożej. W Maryjnych rozważaniach towarzyszy nam tekst Godzinek o
Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Ich autor, przy pomocy starotestamentalnych obrazów, ukazuje
piękno Maryi. Niestety, z powodu słabej znajomości Pisma
Świętego, teksty te stają się
obecnie coraz mniej zrozumiałe i przez to, zamiast podkreślać godność Niepokalanej,
niejednokrotnie
wywołują
uśmiech na twarzy słuchającego. Dlatego oprócz okoliczności powstania tekstu modlitwy przedstawiamy znaczenie
co bardziej enigmatycznych
strof wraz z szerszym kontekstem dotyczącym samego niepokalanego poczęcia. Podobnie jak i w poprzednim numerze nie brakuje też i tym razem
artykułów o duchowości, archeologii oraz sztuce.
Do czasopisma dołączono
płytę CD z nagraniem Godzinek w wykonaniu kleryków
Gdańskiego Seminarium Duchownego oraz książeczkę z
tekstem modlitwy. Życzymy
owocnej lektury!
Redakcja „Galilei” ∎

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Wiele radości i Bożego działania w nadchodzącym 2018 roku
życzy Redakcja
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Słowo Boże na niedzielę

∎ Misja Jezusa
jest już znana
I czytanie: Rdz 15, 1-6; 21, 1-3
II czytanie: Hbr 11, 8. 11-12.
17-19
Ewangelia: Łk 2, 22-40

Słowa Ewangelii
dy upłynęły dni ich
oczyszczenia
według
Prawa Mojżeszowego, Rodzice
przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go
Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim:
«Każde pierworodne dziecko
płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic
albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jeruzalem człowiek
imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny,
wyczekujący pociechy Izraela;
a Duch Święty spoczywał na
nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z
natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.

G

A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z
Nim według zwyczaju Prawa,
on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o
Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według
Twojego słowa. Bo moje oczy
ujrzały Twoje zbawienie,
które przygotowałeś wobec
wszystkich narodów: światło
na oświecenie pogan i chwałę
ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili
się temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił ich i
rzekł do Maryi, Matki Jego:
«Oto Ten przeznaczony jest na
upadek i na powstanie wielu w
Izraelu, i na znak, któremu
sprzeciwiać się będą – a Twoją
duszę miecz przeniknie – aby
na jaw wyszły zamysły serc
wielu».
Była tam również prorokini
Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w
latach. Od swego panieństwa
siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.
Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała
się ze świątynią, służąc Bogu w
postach i modlitwach dniem i
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nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy
oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
A gdy wypełnili wszystko
według Prawa Pańskiego,
wrócili do Galilei, do swego
miasta – Nazaretu. Dziecię zaś
rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska
Boża spoczywała na Nim.
Rozważanie
ezus przynosi radość już jako
małe dziecko. Łukasz zaznacza, że tej radości doświadczają ci, którzy są posłuszni
Duchowi Świętemu. Oni rozpoznają w Dzieciątku Zbawiciela świata. Stało się to udziałem Symeona, człowieka sprawiedliwego i pobożnego, który
w starości doczekał się obietnicy, jakiej Bóg mu udzielił. Patrzenie z wiarą pozwoliło mu
dostrzec oprócz światłości
także ciemność spowodowaną
cierpieniem, które w proroczych słowach zapowiada Maryi. Misja Jezusa jest już znana
Jego wybranym.

J

ks. Mariusz Szmajdziński
„Ewangelia 2016” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne
1.
2.
3.
4.

tek o godz. 16.00 w Werblini, a o godz. 17.00 w
Starzynie – do chorych udamy się w miesiącu
Dziękujemy za ofiary na rzecz Kościoła na
lutym.
Wschodzie w kwocie 554,20 PLN.
5. W sobotę uroczystość Objawienia Pańskiego –
Jutro, w Nowy Rok uroczystość Maryi – Świętej
Trzech Króli – msze święte z poświęceniem
Bożej Rodzicielki – msze święte w układzie niekredy w układzie niedzielnym. W tę uroczydzielnym.
stość zapraszamy całą Wspólnotę Żywego RóW przyszłą niedzielę przed południem Słowo
żańca na mszę świętą i podzielenie się opłatBoże głosił będzie ks. proboszcz Andrzej Buja –
kiem na godz. 10.00 w kościele w Starzynie.
kolekta na budujący się kościół w Ostrowie.
6. U ministrantów do nabycia jest nowy numer
W tym tygodniu dni eucharystyczne – we
„Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała Archaczwartek adoracja Najświętszego Sakramentu
nioła”. Przy wyjściach nabyć można kalendarze
od godz. 17.30 w intencji powołań kapłańskich
liturgiczne na 2018 rok w cenie 5 zł i płyty zei zakonnych. Spowiedź święta w pią-
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społu seminaryjnego w cenie 10 zł.
7. Trwa kolęda. Ofiary jak co roku przeznaczamy na polisę ubezpieczenia kościołów, obiektów parafialnych i cmentarza, a
także nasze zobowiązanie wobec Kurii Biskupiej i Seminarium
Duchownego. W tym tygodniu plan kolędy jest następujący:
Wtorek: Starzyński Dwór ul. Długa z obydwóch stron (od godz.
14.00),
Środa: Starzyński Dwór ul. Graniczna (od godz. 15.00) i ul.
Brzozowa od strony p. Minga (od godz. 17.30), Werblinia ul.
Kwiatowa (od godz. 14.00),
Czwartek: Werblinia ul. Żarnowiecka, Polna i Nowy Świat (od
godz. 14.00).
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 kandydatom do
sakramentu bierzmowania, a w tym tygodniu prosimy również
kandydatów do sakramentu bierzmowania.

∎ 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
„Słowa przynależą do czasu,
milczenie do wieczności”
Ks. Stanisław Zięba ∎

Redakcja: Damian Pulczyński,
Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
oraz artykuły do publikacji prosimy
kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na stronie internetowej parafii. Pozyskane
ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.

Poniedziałek, 1 stycznia 2018 r.
– Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
07:00 + Tekla (r. śm.) i Augustyn Drzeżdżon z rodziny Drzeżdżon
i Kreft
08:30 Werblinia: + Rodzice Jeka i Zinkel
10:00 + Łucja (dn. ur.) i Feliks Marzejon
12:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej dla rodzin
Doppke, Błaszk, Szczesek, Kirszling, Szeiba i Steinke
18:00 + Władysław Choszcz (1 gr.)
Wtorek, 2 stycznia 2018 r. – Wspomnienie św. 18:00 + Elżbieta i Leon Jankowscy, Ryszard i ZbiBazylego Wielkiego i Grzegorza z Nagniew
zjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
Sobota, 6 stycznia 2018 r. – Uroczystość
07:00 + Władysław Choszcz (2 gr.)
Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
18:00 + Rodzice Kobierzyńscy i Bullmann, bracia 07:00 Do Matki Boskiej z prośbą o zdrowie dla
i szwagrowie.
męża w 70 urodziny
Środa, 3 stycznia 2018 r. – Wspomnienie
08:30 Werblinia: + Augustyn (r. śm.), Jan (dn. ur.)
Najświętszego Imienia Jezusa
Kownatke
07:00 + Członkinie Straży Honorowej Najświęt- 10:00 + Teofil, Bernarda i Jan Ustarbowscy
szego Serca Pana Jezusa
12:00 + Matka Jadwiga Jeszke, wujek Stefan De17:00 Nowenna Werblinia: + Franciszek i Łucja
ttlaff, ciocia Helena Grabowska
Dzierżyńscy
18:00 + Władysław Choszcz (6 gr.)
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Boskiej z Niedziela, 7 stycznia 2018 r.
prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo
– Święto Chrztu Pańskiego
dla Krystyny w dn. ur; + Władysław 07:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Choszcz (3 gr.); + Marek Preiss (m-c po
Boskiej dla parafian ze Starzyna
śmierci); + Monika Kwidzińska (6 r. śm.); 08:30 Werblinia: + Helena, Brunon, Zygmunt oraz
+ Ojciec Stanisław Liss
dziadkowie Barnet
Czwartek, 4 stycznia 2018 r.
10:00 + Ojciec chrzestny Stanisław Sikora (9 r.
07:00 + Jadwiga Koss, Józef Ciskowski
śm.), dziadkowie Jadwiga Klein, Józef i
18:00 + Władysław Choszcz (4 gr.)
Eryka Kunc
Piątek, 5 stycznia 2018 r.
12:00 + Rodzice Stefan (5 r. śm.) i Zofia Steinke
07:00 + Władysław Choszcz (5 gr.)
15:00 St. Dwór: + Władysław Choszcz (7 gr.)
16:30 + Biskup Andrzej Śliwiński i ks. Władysław 18:00 + Michał (r. śm.) i Zyta Dettlaff
Żakowski

