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Z życia Kościoła

∎ Biskupi:
odzyskana 100
lat temu niepodległość wymaga
troski o Ojczyznę

N

iepodległość
została
wymodlona, wypracowana i wywalczona przez
Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za naród –
czytamy w liście pasterskim
Episkopatu Polski z okazji
jubileuszu odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Biskupi podkreślają, że odzyskana 100 lat temu niepodległość nie jest nam dana raz
na zawsze, ale wymaga od każdego pokolenia troski o Ojczy-

znę.
W liście z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości biskupi podkreślają, że miłość do Ojczyzny
jest wpisana w uniwersalny
nakaz miłości Boga i bliźniego.
Cytują też słowa dokumentu
społecznego Episkopatu o
chrześcijańskim wymiarze patriotyzmu, w którym czytamy,
że „dla chrześcijanina służba
ziemskiej ojczyźnie, podobnie
jak miłość własnej rodziny,
pozostaje zawsze etapem na
drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje
wszystkie ludy i narody na
ziemi”.
Przywołując dzieje Polski,
biskupi przypominają rolę Kościoła katolickiego oraz chrześcijan innych wyznań w za-

chowaniu przez zniewoloną
Polskę narodowej tożsamości
oraz w odrodzeniu narodowym i religijnym. Wspominają
również świętych i błogosławionych, którzy w czasach zaborów podtrzymywali ducha
narodu i tworzyli nowe wspólnoty zakonne, m.in.: św. abp.
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, św. o. Rafała Kalinowskiego czy też św. s. Urszulę
Ledóchowską. Piszą też o postawie prymasów Polski,
szczególnie zaś abp. Leona
Przyłuskiego, abp. Floriana
Stablewskiego i kard. Edmunda Dalbora.
Za św. Janem Pawłem II biskupi wskazują na niezwykłą
rolę polskiej kultury w zachowaniu ducha narodowego i w
odzyskaniu
niepodległości
oraz na rolę polskich rodzin,
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szczególnie kobiet. To one, jak
czytamy, „zaszczepiały kolejnym pokoleniom młodych Polaków miłość do Boga, Kościoła i Ojczyzny”.
„Obchodzona rocznica skłania nas do refleksji nad obecnym stanem Polski i zagrożeniami dla jej suwerennego
bytu” – czytamy w liście Episkopatu. Jako najpoważniejsze
ze współczesnych zagrożeń,
które doprowadziły już w
przeszłości do upadku Rzeczypospolitej, biskupi wymieniają: „odstępowanie od wiary
katolickiej i chrześcijańskich
zasad jako podstawy życia rodzinnego, narodowego i funkcjonowania państwa”. Piszą
też o zagrożeniach wynikających ze zniewoleń alkoholem,
narkotykami, pornografią, hazardem czy też zagrożeniach
płynących z Internetu, które
„prowadzą do osłabienia moralnego i duchowego narodu”.
„Spośród wad narodowych
coraz bardziej dochodzą do
głosu prywata, egoizm jednostek i całych grup, brak troski
o dobro wspólne, szkalowanie
i znieważanie wiary katolickiej, polskiej tradycji narodowej i tego wszystkiego, co stanowi naszą Ojczyznę. Bolesna
historia naszej Ojczyzny powinna wyczulać nas na zagrożenia duchowej wolności i suwerenności narodu” – czytamy w liście.
Na jego zakończenie biskupi
zachęcają do dziękczynienia
Bogu za niepodległość i wyśpiewania Mu Te Deum lauda-

mus – Ciebie Boga wysławiamy. Podkreślają, że „okres
niewoli, który przyniósł tak
wiele bolesnych doświadczeń,
okazał się ostatecznie czasem
próby, z którego nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, przejmując odpowiedzialność za losy Ojczyzny”.
BP KEP / EPISKOPAT.PL ∎

Warto poczytać!

∎ Honorowi
dawcy krwi

S

ą wśród nas ludzie, którzy oddają cząstkę siebie
by ratować innych. Czasem
znamy ich z imienia i nazwiska, czasem to nasi domownicy - mąż, żona, dziecko,
czasem to anonimowi bohaterowie. Nieważne czy robią
to systematycznie, czy sporadycznie, czy nawet zrobili
to choć raz w życiu zasługują
na nasz podziw. To honorowi dawcy krwi.
Początek rozwoju krwiolecznictwa w Polsce datuje się
na okres międzywojenny.
Dzięki wielu propagatorom leczenia przetaczaniem krwi
przetaczano krew w niektórych większych szpitalach.
Dawcy (głównie płatni) rekrutowali się z ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków,
Poznań). Dopiero po II wojnie
światowej w latach 1945 - 49
Polski Czerwony Krzyż utworzył z ramienia Ministerstwa
Zdrowia
pierwsze
stacje
krwiodawstwa, początkowo w
Łodzi, następnie w Warszawie,

Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Lublinie. W roku 1951 powołano
do życia Instytutu Hematologii
w Warszawie, co wiązało się z
pilną potrzebą zorganizowania w kraju nowoczesnej
służby krwi. Rok 1958 to oficjalny początek honorowego
krwiodawstwa w Polsce. Co
ciekawe w 1958 r. jedynie
2,5% pozyskanej krwi pochodziło od honorowych krwiodawców, a w 1992 r. stanowiło
aż 99%.
Istotną rolę w rozwoju honorowego krwiodawstwa odgrywają: Polski Czerwony
Krzyż oraz Kluby Honorowych
Dawców Krwi, które zaczęły
powstawać w latach 60-tych,
a także inne organizacje stawiające sobie za cel propagowanie honorowego krwiodawstwa (np. Europejska Fundacja Honorowego Dawcy
Krwi).
W Polsce wykonuje się rocznie około 1,5 miliona przetoczeń składników krwi. Jej pobieraniem,
oddzielaniem
składników i wydawaniem
zajmują się Regionalne Centra
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, których obecnie w Polsce znajduje się 21. Jedno z
nich znajduje się w Gdańsku.
Droga, aby zostać honorowym dawcą krwi jest dość
prosta - wystarczy chcieć pomóc drugiemu człowiekowi i
spełnić kilka warunków. Oto
one: wiek od 18 do 60 lat,
waga nie mniej niż 50 kg oraz
ogólny dobry stan zdrowia.
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Dodatkowo należy sprawdzić
czy nie wystąpiły przyczyny
powodujące dyskwalifikację
czasową (np. 5 dni od zażywania aspiryny lub innych leków
z kwasem acetylosalicylowym,
7 dni po usunięciu zęba, leczeniu kanałowym, 2 tygodnie po
grypie oraz infekcji grypopodobnej oraz gorączce powyżej
38 stopni C, zażywanie antybiotyku, 4 miesiące po wykonaniu tatuażu, kolczykowania)
lub stałą (np.: choroby zakaźne: żółtaczka zakaźna
WZW B, WZW C, doraźne choroby: układu krążenia, m.in.:
wady serca, niewydolność
krążenia, choroba wieńcowa,
znacznego stopnia miażdżyca,
stan po zawale mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca,
układu nerwowego, cukrzyca,
choroby tarczycy). Pełna lista
przeciwwskazań oraz inne informacje dotyczące krwiodawstwa dostępne są m.in. na
stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Gdańsku
krew.gda.pl.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Oblicza miłości
I czytanie: 1 Krl 17, 10-16;
II czytanie: Hbr 9, 24-28;
Ewangelia: Mk 12, 38-44;

Słowa Ewangelii
zus, nauczając rzesze, mówił:
«Strzeżcie się uczonych w
Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na
rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca
na ucztach. Objadają domy
wdów i dla pozoru odprawiają
długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok».
Potem, usiadłszy naprzeciw
skarbony, przypatrywał się,
jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i
wrzuciła dwa pieniążki, czyli
jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich
uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta
uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy
kładli do skarbony. Wszyscy
bowiem wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zaś ze swego

J
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niedostatku
wrzuciła
wszystko, co miała na swe
utrzymanie».
Rozważanie
boga kobieta wrzuciła do
skarbony wszystko, co
miała. Podziwiamy jej postawę, zwłaszcza że sam Jezus
dał ją uczniom za przykład. Z
drugiej strony możemy się zastanawiać, czy postąpiła roztropnie. Skarbiec świątynny
niewiele się wzbogacił jej
drobną ofiarą, a ona pozostała
bez środków do życia. W takim
myśleniu ukryta jest pewna
forma kalkulacji, obca ewangelicznej postawie miłości,
która " nie szuka siebie" (1 Kor
13,5). Do ubogiej wdowy podobne są osoby, które opiekują się kimś chorym lub niedołężnym, ofiarując swój czas,
siły i pieniądze. Czują, że w
taki sposób wypełniają obowiązek miłości cierpliwej i
szlachetnej (por. 1 Kor 13, 4).
Wdowim groszem jest przebaczenie i danie komuś kolejnej
szansy, bo miłość "nie liczy doznanych krzywd" (1 Kor 13,5),
albo uczciwość, kiedy znajomi
proponują zarobek na lewo. W
końcu miłość " nie cieszy się z
niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą" (1 Kor 13,6).

U

O. JAROSŁAW KRAWIEC OP,
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

zapraszamy do udziału w różańcu w intencji
Ojczyzny.
1. Dziękujemy wszystkim, którzy we środę 4. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie na plebanii
uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakradla scholii.
mentu.
5. Jak co roku parafia nasza we współpracy z
2. Dzisiaj obchodzimy jubileusz 100 lat NiepodleSzkołą w Starzynie, organizacjami samorządogłości Polski.
wymi i dobroczyńcami organizować bę3. Dzisiaj spotkania różańcowe w Kłaninie, Stadzie Mikołajki w niedzielę 9 grudnia – prosimy
rzynie i w Werblini. O godz. 14.00 w Starzynie
o przynoszenie słodyczy na plebanię.
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6. U ministrantów do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała Archanioła”.
Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach.
Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom Sulicic Północy, a o sprzątanie kościoła w sobotę po mszy porannej prosimy mieszkańców Sulicic Południa. Dziękujemy 122 rodzinom
za ofiary na rzecz elektryfikacji naszych dzwonów.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na listopad
Intencja ogólna: Aby język
serca i dialogu przeważał
zawsze nad językiem oręża.

Myśl tygodnia
„Kto ojczyźnie swej służy,
sam sobie służy”

Poniedziałek, 12 listopada 2018 r.
Piotr Skarga ∎
– Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
07:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla matki
Redakcja: Damian Pulczyński,
Marty i córki Jagody
Piotr Plasun.
17:00 Werblinia: Do Najświętszej Maryi Panny o zdrowie i Boże Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
błogosławieństwo dla koleżanek i kolegów z rocznika oraz oraz artykuły do publikacji prosimy
śp. Adela Stromska, Brygida Jedtke, Wanda Mudlaff, Euge- kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
niusz Renusz, Jan Bemke i nauczyciele
Każdy numer biuletynu zamykany jest
18:00 + Rodzice Janina i Paweł Szczydel, brat Paweł
w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na
Wtorek, 13 listopada 2018 r.
stronie internetowej parafii. Pozy– Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza,
skane ofiary przekazywane są na funIzaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
dusz ministrancki naszej parafii.
07:00 + Gabriela i Erwin, Gertruda i Augustyn Żaczek
18:00 + Alina i Józef Nowak
i Leopold
Środa, 14 listopada 2018 r.
18:00 + Jan, Irena i Wojciech Jaffke, dziadkowie z
07:00 O szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie i życie
obojga stron
dla Małgorzaty Dejnaka
Piątek, 16 listopada 2018 r.
17:00 Nowenna Werblinia: + Członkinie I Róży 07:00 W intencji parafian
Żywego Różańca z Werblini, kapłani pracu- 18:00 + Antoni (dn. ur.) i Tekla Poglettke, brat Rojący w naszej parafii; + Stefania i Józef Śliman
wińscy; + Członkinie III Róży Żywego Ró- Sobota, 17 listopada 2018 r. – Wspomnienie
żańca z Werblini
św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
18:00 Nowenna Starzyno: O Boże błogosławień- 07:00 + Erwin (r. śm.) i Gabriela Zaczek
stwo w gospodarstwie; Do Matki Bożej z 18:00 + Tekla i Augustyn, brat Franciszek Drzeżprośbą o szczęśliwą operację dla męża Jódżon
zefa; + Rodzice Klara, Agnieszka i Józef Niedziela, 18 listopada 2018 r.
Drzeżdżon, siostra Maria Drzeżdżon;
– XXXIII Niedziela Zwykła
+ Dziadkowie Kromliccy i Groenwald; 07:00 + Anna i Juliusz Zielke, Zygmunt Zielke
+ Leon, Anna i Jan Białk; + Leon Minkowski 08:30 Werblinia: Do Matki Bożej Miłosierdzia Bo(r. śm.) Antoni Doppka; + Z rodziny Ewalt i
żego Patronki II Róży Żywego Różańca z
Bullmann; + Mąż Robert Pipka (dn. ur.) roWerblini z prośbą o zdrowie i opiekę dla jej
dzice z obojga stron, Bernadeta Roeske;
członkiń
+ Brat Rafał Sluzewski; + Zdzisław Ram- 10:00 + Mąż Roman Parchem, teściowie Stefania i
biert (2 r. śm.) rodzice Zbyszek i Krystyna;
Jan Parchem, szwagierka Halina, szwagier
+ Stanisław Steinke
Stefan; + Ks. Andrzej Szpak SDB (1 r. śm.)
Czwartek, 15 listopada 2018 r.
12:00 + Magdalena (dn. ur.) i Klemens Kunc, Ro– Wspomnienie św. Alberta Wielkiego,
man Wegner
biskupa i doktora Kościoła
18:00 + Matka Elżbieta Maj, z rodziny Maj, Błasz07:00 + Michał i Zyta Dettlaff, bracia Andrzej
czyk, Liss i Lademann

