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Z życia Kościoła

∎ IX Dzień
solidarności
z Kościołem
Prześladowanym

P

od hasłem „Ocalmy
chrześcijan na Bliskim
Wschodzie”
obchodzimy
dzisiaj IX Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym.
„Chrześcijanie nie przybyli
na Bliski Wschód z Zachodu. To
tu są korzenie chrześcijaństwa.
Bez nas Bliski Wschód nie będzie taki sam.”
ks. bp Bashar Warda,
arcybiskup Irbilu, Irak

Trwające wojny: od 2003
roku w Iraku oraz od 2011
roku w Syrii, a także tzw. Arabska Wiosna w latach 20102013 doprowadziły do załamania struktury społecznej na
Bliskim Wschodzie. Ludzie
wszystkich wyznań uciekają z
Bliskiego Wschodu w wyniku
coraz szerzej zataczającego się
kręgu przemocy fundamentalistów islamskich z Daesh,
określających się również mianem Państwa Islamskiego.
Dążąc do zaprowadzenia
kalifatu, opartego na prawie z
VII wieku, we wszystkich krajach arabskich Daesh dokonuje czystek religijnych, prześladując, wypędzając i wresz-

cie mordując tych, którzy nie
chcą się podporządkować sunnickiej ekstremistycznej doktrynie. Zagrożeni są więc sami
muzułmanie z odłamu szyickiego, ale też bardziej umiarkowani sunnici. Najbardziej
zagrożeni są jednak bliskowschodni chrześcijanie i jazydzi.
Tym dwóm grupom grozi całkowite unicestwienie. W rezolucji z 4 lutego 2016 roku Parlament Europejski uznał oficjalnie, że zbrodnie dokonywane przez Daesh na chrześcijanach, jazydach i innych
mniejszościach religijnych są
ludobójstwem. ONZ do tej
pory unika określać tym mianem poczynania Daesh, co pozwala organizacji na niepodejmowanie
zdecydowanych
działań przeciw terrorystom
na Bliskim Wschodzie.
Dotychczas wieloreligijne
społeczności
na
Bliskim
Wschodzie stają się coraz bardziej monoreligijnymi środowiskami rządzonymi przez
bezwzględnych ekstremistów
islamskich.
Wysyłając SMS o treści
RATUJE na nr 72405 (koszt
2,00 zł + VAT 0,46zł), wspierasz potrzebujących chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Dzięki ofiarom składanym
dzisiaj do puszek, Papieskie
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie może re-

alizować projekty pomocy dla
chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Stowarzyszenie działa w
150 krajach całego świata niosąc pomoc, nadzieję i pojednanie. Wszystkie akcje, które
prowadzi, można śledzić na
stronie internetowej Stowarzyszenia.
www.pkwp.org ∎

∎ Błogosławiona
Alicja
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listopada
przypadała 99-ta rocznica
odzyskania przez Polskę
niepodległości. W tym też
dniu mija 78 lat od śmierci
bł. Alicji Kotowskiej. Przypomnijmy, iż ta siostra zakonna oddała swe życie w
położonych niedaleko lasach piaśnickich w 1939 r.
Warto poznać kilka faktów z
życia tej Błogosławionej. Maria Jadwiga (bo takie były jej
imiona
nadane
podczas
chrztu) urodziła się 20 listopada 1899 r. w wielodzietnej
rodzinie Jana Kotowskiego i
Zofii z Barskich. W 1918 r.
zdała maturę i w tym samym
roku rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1920 r., jeszcze
jako studentka medycyny,
działała jako sanitariuszka
Czerwonego Krzyża w czasie
wojny bolszewickiej. W trakcie trzeciego roku przerwała
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studia i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
W 1922 r. rozpoczęła życie
zakonne w Kętach k. BielskaBiałej, przyjmując imię Alicja.
W 1924 r. po ukończeniu postulatu i nowicjatu, złożyła
pierwsze śluby. Wznowiła też
studia uniwersyteckie - jednak
zmieniła kierunek na matematyczno-przyrodniczy.
15
sierpnia 1928 r. złożyła wieczyste śluby zakonne.
W 1934 r. została mianowana dyrektorem Prywatnej
Szkoły Powszechnej i Żeńskiego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Wejherowie.
Nadto kierowała prywatnym
przedszkolem i internatem dla
dziewcząt. Wokół prowadzonych przez nią placówek powstawał też nowy dom zakonny Zgromadzenia Zmartwychwstanek. Wg opinii s.
Alicja była znakomitą dyrektor i pedagogiem, a także wzorem
cnót
moralnych.
Wszystko to sprawiło, że już w
1936 r. szkoła uzyskała (niepełne) prawa szkoły państwowej.
Po wybuchu II wojny światowej s. Alicja - z uwagi na prowadzoną działalność religijną
i edukacyjną - znalazła się na
celowniku III Rzeszy. Chcąc
zabezpieczyć używane w zgromadzeniu przedmioty liturgiczne, siostry ukryły je w
skrzyni, którą szkolny woźny
Franciszek Pranga (który okazał się szpiegiem hitlerowskim) zakopał w ogrodzie
szkolnym. 23 października
1939 r. matka jednej z uczen-

nic poprosiła s. Alicję o spotkanie, w czasie którego przestrzegała ją przed aresztowaniem oraz prosiła siostrę by ta
się ukryła. S. Alicja jednak nie
wysłuchała prośby i wróciła
do zakonnego życia. Przeczuwając zbliżające się aresztowanie 24 października rano s.
Alicja odprawiła przed ks. Edmundem
Roszczynialskim
Spowiedź Świętą. Ok. godz. 15
do klasztoru przyszli gestapowcy z nakazem jej aresztowania. Przewieziono ją do
więzienia w Wejherowie, skąd
11 listopada 1939 r. przetransportowano do lasów piaśnickich. Rozstrzelano najprawdopodobniej tego samego dnia. Dopiero po zakończeniu wojny, w grobie numer
7 znaleziono duży czarny różaniec, jaki przy pasku noszą
siostry zmartwychwstanki. Na
tej podstawie przypuszcza się,
że właśnie w tym miejscu s.
Alicja została pochowana.
Wyniesiona na ołtarze 13
czerwca 1999 r. w Warszawie
przez św. Jana Pawła II. Jest
patronką Róży Żywego Różańca w Połchówku.
GL ∎

stowali na rzecz Puckiego Hospicjum im. Św. Ojca Pio.
Wszyscy nawiedzający 1 listopada cmentarz mogli dowolnym datkiem wesprzeć hospicjum w zamian otrzymując
symboliczny niebieski lub
żółty znicz oraz broszurę
przybliżającą m.in. postać ks.
Jana Kaczkowskiego - twórcy
hospicjum.
Jak wynika z najnowszych
danych w tegorocznej akcji
brało udział blisko 500 wolontariuszy, zaś kwestowano przy
trzydziestu cmentarzach powiatu puckiego i wejherowskiego. Kwota, którą udało się
zebrać, dzięki hojności ofiarodawców wyniosła łącznie 121
480,71 złotych, co stanowi rekord.
W tym miejscu chcielibyśmy przytoczyć słowa podziękowań od Puckiego Hospicjum: "Kolejny raz daliście
Państwo dowód, że w ludziach
jest dobro, które nigdy nie
ustaje. Okazaliście swoją postawą i miłymi słowami skierowanymi do wolontariuszy i
pracowników, że los Hospicjum nie jest Wam obojętny, a
to co robimy jest ważne dla
Z życia parafii
wszystkich. Serdeczne podziękowania kierujemy do Was
Drodzy Darczyńcy, do Księży
Proboszczów, Wolontariuszy
oraz wszystkich tych, którzy
przyczynili się do tego spektaGL ∎
wiatełko dla Hospicjum kularnego sukcesu.”
to akcja, która na stałe
Słowo Boże na niedzielę
wpisała się w kalendarz wydarzeń w naszej parafii.
W tym roku również - pomimo niezbyt sprzyjającej
aury - dzielni wolontariusze I czytanie: Mdr 6, 12-16
odziani w żółte koszulki kwe- II czytanie: 1 Tes 4, 13-18

∎ „Światełko dla
Hospicjum"
znowu zajaśniało

Ś

∎ W świetle
lepiej widać
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Ewangelia: Mt 25, 1-13
Słowa Ewangelii
ezus opowiedział swoim
uczniom tę przypowieść:
«Podobne będzie królestwo
niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje
lampy i wyszły na spotkanie
pana młodego. Pięć z nich było
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły
lampy, ale nie wzięły z sobą
oliwy. Roztropne zaś razem z
lampami zabrały również
oliwę w swoich naczyniach.
Gdy się pan młody opóźniał,
senność ogarnęła wszystkie i
posnęły.
Lecz o północy rozległo się
wołanie: „Oto pan młody idzie,
wyjdźcie mu na spotkanie!”
Wtedy powstały wszystkie
owe panny i opatrzyły swe
lampy. A nierozsądne rzekły
do roztropnych: „Użyczcie
nam swej oliwy, bo nasze
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lampy gasną”. Odpowiedziały
roztropne: „Mogłoby i nam, i
wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie
sobie”.
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które
były gotowe, weszły z nim na
ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i
pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz
on odpowiedział: „Zaprawdę,
powiadam wam, nie znam
was”.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».
Rozważanie
zy przypadkiem nie przypominamy tych dziesięciu
panien? Oczywiście, że przypominamy. Każdy z nas ma
czasami więcej, a czasami
mniej
światła.
Czasami
tkwimy w mroku, a czasami w
światłości. Bardzo ważny jest
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decydujący moment, kiedy
panny po przebudzeniu mają
stanąć przed panem młodym.
Do niego należy decyzja, czy
wpuści je na wesele. Dziwna
sytuacja. Pan mody, czyli Jezus
mówi: Zapewniam was, że was
nie znam. Jak to możliwe, żeby
nasz Stwórca i Zbawiciel nas
nie znał? Przecież to On, dając
nam życie, zaprosił as do
swego orszaku. Nie zna? A
może nie poznaje, ponieważ
otacza nas ciemność. Może naszym zadaniem jest uczynić
wszystko, aby dać się rozpoznać Jezusowi. Pewnego dnia,
gdy Bóg będzie otwierał
bramy nieba, będzie to dla nas
moment decydujący. Czy powie wtedy do nas, że poznaje
naszą twarz, twarz którą stworzył?
o. Michał Legan
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
zacjami społecznymi i samorządowymi i
dobroczyńcami – jak co roku prosimy o
Dziś obchodzimy 9. Dzień Solidarności z Koprzynoszenie na plebanię słodyczy dla naściołem Prześladowanym pod hasłem
szych najmłodszych do dnia 1 grudnia.
„Ocalmy chrześcijan na bliskim wschodzie”. 6. Do nabycia jest nowy numer „Gościa NiePrzy wejściu można na ten cel złożyć ofiarę
dzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
do puszek. Bóg zapłać.
Archanioła”.
Bóg zapłać wszystkim, którzy wczoraj włą- 7. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
czyli się w modlitwę w intencji Ojczyzny i
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pawywiesili flagi narodowe.
mięć o krzyżach przydrożnych i kapliczW przyszłą niedzielę po mszy świętej o
kach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
godz. 10.00 spotkanie dla kandydatów do
przed uroczystością ślubną państwu Zinkel,
sakramentu bierzmowania, a po mszy święa w tym tygodniu o sprzątanie kościoła protej o godz. 12.00 spotkanie dla dzieci przed
simy kandydatów do sakramentu bierzmopierwszą komunią świętą.
wania – zgłoszenia w biurze parafialnym.
Dzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie, 8. Bóg zapłać 136 rodzinom za ofiary na rzecz
Starzynie i w Werblini.
dalszych prac renowacyjnych i konserwaZa miesiąc, w niedzielę 3 grudnia tradytorskich.
cyjne mikołajki, organizowane we współpracy z Zespołem Szkół w Starzynie, organi-

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.
3.

4.
5.
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∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na listopad

Poniedziałek, 13 listopada 2017 r. – Wspomnienie
świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
Intencja ewangelizacyjna: Aby
i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi sło07:00 + Brat Stefan, szwagier Alfred
wami i czynami, przyczyniali się
18:00 + Rodzice Leokadia i Stefan Szalc, Magdalena Dudek
do dialogu, pokoju i wzajemnego
Wtorek, 14 listopada 2017 r.
zrozumienia, zwłaszcza z wy07:00 W intencji parafian
17:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla znawcami innych religii.
rodziny w 25-tą rocznicę ślubu p. Edyty i Mirosława
Myśl tygodnia
Szomburg
18:00 + Leon, Anna i Jan Białk
„Święci są jak małe lusterka,
Środa, 15 listopada 2017 r.
w których przegląda się Jezus”
07:00 W intencji parafian
Św. Jan Maria Vianney ∎
17:00 Nowenna Werblinia: Do Matki Boskiej Miłosierdzia
Bożego o zdrowie i opiekę dla członkiń Żywego Ró- Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
żańca z Werblini; Do Matki Boskiej Miłosierdzia Bo- Plasun. Uwagi i zapytania odnośnie
biuletynu oraz artykuły do publikacji
żego Patronki II Róży Żywego Różańca z Werblini o prosimy kierować na adres mailowy
opiekę dla jej członkiń; + Czesław, Grzegorz i Jan Kow- redakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.
natke; + Stefania i Józef Śliwińscy; + Gabriela, Erwin, Każdy numer biuletynu zamykany jest
czwartek wieczorem.
Gertruda i Augustyn Zaczek; + Rodzice Łucja i Franci- w
Archiwalne numery biuletynu znajszek Dzierżyńscy; + Rodzice Stefania i Leon Harms, dują się na stronie internetowej parasiostra Eryka, Anna i brat Leon; + Antoni Kunc (r. śm.) fii.
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Boskiej z podziękowa- Pozyskane ofiary przekazywane są na
fundusz ministrancki naszej parafii.
niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i Boże błogosławieństwo; + Do Matki Boskiej dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Boskiej
dla rodziny; + Franciszek Wolszon, Jakub Białk; + Lucyna, Otylia i Franciszek Bulczak;
+ Mąż Robert Pipka (dn. ur.), rodzice z obojga stron, Bernadeta Roeske; + Jan (dn. ur.),
Irena i Wojciech Jaffke; + Kazimierz, Otylia, Franciszek Bulczak i Bernard Dominik
Czwartek, 16 listopada 2017 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Antoni (dn. ur.) i Tekla Poglettke, brat Roman
Piątek, 17 listopada 2017 r. – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej
07:00 Do Matki Boskiej dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Krzysztofa
18:00 + Tekla, Augustyn, brat Franciszek Drzeżdżon
Sobota, 18 listopada 2017 r. – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny
07:00 + Jadwiga, Antoni i Konrad Dettlaff, dziadkowie z obojga stron
16:30 Starzyno: Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Boskiej dla rodziny p. Marii i Andrzeja
Marzejon w 25-tą rocznicę ślubu
17:15 Starzyno: Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla rodziny w 45-tą rocznicę ślubu p. Marii
i Pawła Dettlaff
18:00 + Magdalena (dn. ur.) i Klemens Kunc, Roman Wegner
Niedziela 19 listopada 2017 r. – XXXIII Niedziela Zwykła
07:00 + Irena, Helena i Leon Kużel
08:30 Werblinia: + Z rodziny Ossowskich, Semerling i Wegner
10:00 + Regina i Tadeusz Mudlaff
12:00 + Edmund Falkowski (dn. im.)
18:00 + Józef i Anna Muza

