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Z życia Kościoła

∎ X Dzień
Solidarności
z Kościołem
Prześladowanym

D

zisiaj Kościół w Polsce
obchodzi X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany
przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie
i Konferencję Episkopatu
Polski.
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest organizowany na całym świecie
przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak podkreślił abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki i przewodniczący Sekcji Polskiej Stowarzyszenia,
jest to inicjatywa, którą
wspiera Ojciec Święty Franciszek i Konferencja Episkopatu
Polski.
„Tym razem chcemy objąć
naszą modlitwą i pomocą materialną chrześcijan w Pakistanie” – napisał w komunikacie
na ten dzień abp Wojda. Podkreślił, że kraj ten jest doświadczany głębokimi podziałami etnicznymi i religijnymi.
„Na 200 mln mieszkańców Pa-

kistanu tylko 1,3 mln to katolicy, co stanowi 0,65% miejscowej ludności. Ponad 96 %
mieszkańców to muzułmanie”.
Abp Wojda zwrócił uwagę
na postępującą dyskryminację
chrześcijan i innych niż islam
religii, mimo zagwarantowanej konstytucyjnie wolności
religijnej. „Często w kościołach Msze święte są odprawiane przy drzwiach zamkniętych. Misjonarze mają coraz
większe problemy ze swobodnym poruszaniem się po kraju
i z uzyskaniem wiz. Niejednokrotnie Kościoły i szkoły katolickie są ogradzane wysokimi
murami i strzeżone przez
strażników ze względów bezpieczeństwa. Kobiety wchodzące w związki małżeńskie z
muzułmanami zmusza się do
przejścia na islam. Często dla
chrześcijan dostępne są tylko
mało płatne miejsca pracy, co
bardzo utrudnia utrzymanie
rodzin” – czytamy w komunikacie.
Przewodniczący Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w
Potrzebie zwrócił się z prośbą
o modlitwę w intencji prześladowanych i pomoc materialną.
„Bóg zapłać za modlitwę i za
każdą pomoc materialną dla

prześladowanych za wiarę naszych braci i sióstr w Pakistanie” – napisał.
BP KEP / EPISKOPAT.PL ∎

Z życia parafii

∎ Wyjazd
na kręgielnię

W

ubiegłą sobotę, 20
października, ministranci oraz scholka parafialna pod opieką ks. Sebastiana wzięli udział w wyjeździe na kręgielnię.
Po przyjeździe do Gniewina
wszyscy uczestnicy zgodnie
podzielili się na kilka drużyn i
zajęli dostępne cztery tory:
trzy zajęli ministranci (których skład był zdecydowanie
liczniejszy) oraz jeden - dzieci
ze scholki. Współzawodnictwo na torze wiązało się ze
świetną zabawą. Niektóre z
dzieci po raz pierwszy grały w
prawdziwe kręgle. Emocje towarzyszyły uczestnikom - tym
młodszym i starszym - przez
cały czas (co z resztą widać na
zdjęciach z wyjazdu). Oprócz
kręgli była możliwość zagrania w piłkarzyki oraz piłkę
nożną. Dwie godziny gry
szybko minęły. W drodze do
Starzyna dzieci i młodzież pytała: Kiedy następny wyjazd?
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Relacja fotograficzna z wyjazdu dostępna jest na internetowej stronie naszej parafii w
zakładce "Galeria zdjęć".
Przejazd autokarem, wynajęcie czterech torów na kręgielni, przepyszne zapiekanki i
napoje zostały sfinansowane
ze środków funduszu ministranckiego. Dziękujemy serdecznie wszystkim czytelnikom naszego biuletynu parafialnego za to, że nabywając co
tydzień biuletyn wspierają ten
fundusz. Bez zaangażowania
Was - Drodzy czytelnicy - ten
wyjazd byłby niemożliwy,
więc jeszcze raz mówimy:
"Bóg zapłać".
REDAKCJA ∎

Z cyklu Warto pomagać

∎ Zapal
światełko

1

listopada, jak co roku,
wolontariusze Puckiego
Hospicjum kwestować będą
na cmentarzach powiatu
puckiego i wejherowskiego
na rzecz podopiecznych.
Wydarzenie "Zapal światełko" w poprzednich latach
nazywane również "Światełko
dla hospicjum" na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń
w naszej parafii. W czasie tej
akcji wolontariusze Puckiego
Hospicjum pw. Św. Ojca Pio
kwestują przy cmentarzach
położonych na terenie powiatów puckiego i wejherowskiego. W zamian za wrzucone
do puszek datki, darczyńcy
otrzymują symboliczny - zazwyczaj niebieski lub żółty -

znicz.
Przypomnijmy, iż w ubiegłorocznej zbiórce wzięło
udział blisko 500 wolontariuszy, którzy kwestowali przy
trzydziestu
cmentarzach.
Łączna kwota, którą udało się
zebrać, dzięki hojności ofiarodawców wyniosła 121 480,71
złotych, co stanowiło rekord.
Warto wiedzieć, iż oprócz
możliwości wsparcia hospicjum poprzez zakup znicza od
ubiegłego roku istnieje możliwość zapalenia "wirtualnego"
światełka. Wystarczy za pośrednictwem strony internetowej
www.zapalswiatelko.hospitium.org dokonać
zakupu symbolicznego znicza.
Wysokość wpłaty za wirtualny
znicz jest dowolna, dowolna
jest również dedykacja (od
kogo i dla kogo jest znicz), obowiązkowe jest podanie naszych danych osobowych dla
dokonania płatności.
Zachęcamy wszystkich do
udziału w tym pięknym dziele,
jakim jest wsparcie naszego
"regionalnego" hospicjum i już
teraz dziękujemy za wszelką
pomoc.
GL ∎

brak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A
słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie,
Synu Dawida, ulituj się nade
mną!» Wielu nastawało na
niego, żeby umilkł. Lecz on
jeszcze głośniej wołał: «Synu
Dawida, ulituj się nade mną!»
Jezus przystanął i rzekł:
«Zawołajcie go». I przywołali
niewidomego, mówiąc mu:
«Bądź dobrej myśli, wstań,
woła cię». On zrzucił z siebie
płaszcz, zerwał się na nogi i
przyszedł do Jezusa.
A Jezus przemówił do niego:
«Co chcesz, abym ci uczynił?»
Powiedział Mu niewidomy:
«Rabbuni, żebym przejrzał».
Jezus mu rzekł: «Idź, twoja
wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim
drogą.
Rozważanie
odląc się modlitwą Ojcze
nasz, prosimy Boga o odpuszczenie nam naszych win.
W codziennym pacierzu przyłączamy się do wołania niewidomego żebraka Bartymeusza: "Synu Dawida, Jezusie,
zmiłuj się nade mną"(Mk
10,47).Stajemy ramię w ramię
Słowo Boże na niedzielę
z synem marnotrawnym i wyznajemy: "Ojcze, zgrzeszyłem"
(Łk 15,21).Jeśli wypowiadamy
te wielkie słowa uczciwie, jeśli
I czytanie: Jr 31, 7-9;
płyną one zgłębi naszego serca
II czytanie: Hbr 5, 1-6;
i uznajemy, że potrzebujemy
Ewangelia: Mk 10, 46b-52;
Bożego
usprawiedliwienia,
Słowa Ewangelii
wówczas możemy mieć nady Jezus wraz z uczniami i dzieję, że rozpoznamy przesporym tłumem wycho- chodzącego obok nas Jezusa.
dził z Jerycha, niewidomy że- Pokora jest miejscem spotka-

∎ Modlitwa
miłosierdzia
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nia ze Zbawicielem, który przychodzi, by nas uzdrowić i przywrócić wzrok.
O. JAROSŁAW KRAWIEC OP, „EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
wiarz. Spotkania różańcowe w Połchówku i
w Starzyńskim Dworze.
W przyszłą niedzielę Słowo Boże na mszach
6. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie dla scholii
przedpołudniowych głosił będzie ks. dr
na plebanii.
Krzysztof Kinowski – Rektor Gdańskiego
7. Do nabycia jest nowy numer "Gościa NieSeminarium Duchownego.
dzielnego" oraz "Głosu Michała ArchaW czwartek uroczystość Wszystkich Święnioła". Przy wyjściach otrzymać można
tych – msze święte w układzie niedzielnym,
kartki na wypominki, które będziemy oda o godz. 12.00 procesja i msza święta na pamawiać w miesiącu listopadzie.
rafialnym cmentarzu w intencji wszystkich
8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
zmarłych z parafii starzyńskiej. 1 listopada
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za paprzed główną bramą cmentarza wolontamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczriusze Puckiego Hospicjum rozprowadzać
kach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
będą za dobrowolną ofiarę znicze w ramach
państwu Królikowskim i Kobiella, a o sprząakcji "Światełko Nadziei". Chciejmy przygotanie kościoła przed uroczystością ślubną w
tować się do tej uroczystości poprzez spoczwartek po porannej mszy świętej prosimy
wiedź i komunię świętą. Kolekta z 1 i 2. lipaństwa Hirth. Dziękujemy 97 rodzinom za
stopada przeznaczona będzie na dalsze
ofiary na rzecz elektryfikacji naszych dzwoprace przy elektryfikacji dzwonów.
nów.
W piątek Dzień Zaduszny – msze święte o
godz. 7.00, 10.00, 16.30, 18.00, a msza
święta o godz. 19.00 ofiarowana jest za Poniedziałek, 29 października 2018 r.
zmarłych w ostatnim roku. Prosimy o przy- 07:00 + Syn Łukasz (dn. ur.), Brunon Licau,
niesienie na tę mszę świętą zniczy przez roAniela Labudda
dziny, które w ostatnim roku pożegnały 18:00 + Wujek Gerard (r. śm.)
swoich zmarłych i ustawienie ich przy pas- Wtorek, 30 października 2018 r.
chale. Do 8 listopada włącznie trwa oktawa 07:00 + Rodzice Otylia i Franciszek Bulczak,
uroczystości Wszystkich Świętych, w czasie
bratowe Lucyna i Teresa
której przez nawiedzenie cmentarza, przy- 17:00 Dziękczynna w 90. urodziny Józefa
jęcie komunii świętej i modlitwy w intencji
i 80. urodziny Tekli
zmarłych możemy uzyskiwać odpust zu- 18:00 + Jan, Bernarda i Teofil Ustarbowscy
pełny. Zachęcamy w tych dniach do modli- Środa, 31 października 2018 r.
twy w intencji naszych bliskich zmarłych, 07:00 + Elżbieta Muttke (r. śm.)
szczególnie z parafii starzyńskiej i za dusze 17:00 Nowenna Werblinia:
cierpiące w czyśćcu.
- Do Matki Bożej z prośbą o zdrowie
W tym tygodniu dni eucharystyczne – spoi opiekę dla Lilianny i Tymoteusza;
wiedź święta w piątek o godz. 16.00 w Wer+ Rodzice Irena i Józef Budzisz;
blini, a o godz. 17.30 w Starzynie, ks. Jan od+ Jadwiga i Michał Koss, brat Michał;
wiedzi chorych z sakramentami świętymi w
+ Wanda i Leon Dettlaff (dn. ur.);
piątek, a ks. Sebastian w sobotę.
+ Mąż Tadeusz
W przyszłą niedzielę na mszę świętą o godz. 18:00 Nowenna Starzyno:
12.00 zapraszamy osoby odmawiające bre+ Kazimierz i Krzysztof Elwardt, Alek-
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sandra Rosienke;
Papieska intencja
+ Dziadkowie Hilde-garda i Wacław Benke, Antonina
na październik
i Stanisław Dudek;
+ Magdalena Łepek, Brunon, Maria, Joachim i Alojzy He- Intencja ogólna: Aby młodzież na kontynencie afrykańbel; + Matka Magdalena, Maria i Brunon Hebel;
skim miała dostęp do edukacji
+ Matka Jadwiga (r. śm.);
i pracy we własnej ojczyźnie.
+ Jan Grubba;
+ Mąż Stanisław Pionke;
Myśl tygodnia
+ Rozalia i Jan Kortas;
+ Gertruda, Franciszek, Joachim i Franciszek Płomień; „Na najwyższym stanowisku
nie można pomieścić dwóch
+ Jan Szweda (m-c po śmierci);
osób”
+ Rodzice Bullmann, dziadkowie z obojga stron;
Seneka ∎
+ Rodzice Jan i Agnieszka Szomburg, bracia Jerzy i Józef,
siostry Hildegarda i Regina, szwagier Stefan
Redakcja: Damian Pulczyński,
Piotr Plasun.
Czwartek, 1 listopada 2018 r.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
– Uroczystość Wszystkich Świętych
oraz artykuły do publikacji prosimy
kierować na adres mailowy redakcji:
07:00 + Roman (r. śm.) i Czesław Rutha
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
08:30 Werblinia: + Rodzice Maria i Jan Kunc, bracia
Każdy numer biuletynu zamykany jest
i szwagrowie
w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na
10:00 + Z rodziny Wysockich i Ciskowskich
stronie internetowej parafii. Pozy12:00 Msza Święta na cmentarzu: + Parafianie starzyńścy skane ofiary przekazywane są na funi ks. proboszcz Władysław Żakowski (8 r. śm.)
dusz ministrancki naszej parafii.
18:00 + Henryk Guzdraj, z rodziny Guzdraj i Puchalskich
Piątek, 2 listopada 2018 r. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
07:00 + Babcia Cecylia Muza
10:00 Starzyno: + Jan Rutha
16:30 Werblinia: + Mąż Jan, synowie Grzegorz i Czesław Kownatke
18:00 + Augustyna i Józef Adrian
19:00 + Zmarli w ostatnim roku
Sobota, 3 listopada 2018 r.
07:00 + Magdalena Dudek (dn. ur.)
16:00 Msza ślubna: Mateusz i Justyna Hirth
18:00 + Franciszek Glosa
Niedziela, 4 listopada 2018 r. – XXXI Niedziela Zwykła
07:00 + Anna i Franciszek Marszewscy, matka Florentyna, ojciec Kazimierz
08:30 Werblinia: + Maria i Jan Lesnau, Józef Goyke
10:00 + Paweł Buja (r. śm.)
12:00 + Brygida i Stefania Rohde
15:00 St. Dwór: + Gertruda i Franciszek Płomień, Manfred Krampichowski
18:00 + Rodzice Urszula i Jerzy, brat Marcin Kromliccy

