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Z życia Kościoła

∎ „Oto biedak
zawołał, a Pan go
wysłuchał” (Ps 34,7)

T

e słowa psalmu są hasłem dzisiejszego Światowego Dnia Ubogich, obchodzonego po raz drugi w
całym Kościele.
Dwa lata temu, papież Franciszek w Liście Apostolskim
„Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego
Roku Miłosierdzia, ustanowił
Światowy Dzień Ubogich,
który jest świętem obchodzonym w Kościele katolickim corocznie w XXXIII Niedzielę
Zwykłą - przed uroczystością
Jezusa
Chrystusa,
Króla
Wszechświata.
Celem przeżywania Światowego Dnia Ubogich jest pomoc
osobom bezdomnym, poprzez
uwrażliwienie i zachętę do
niesienia pomocy ubogim. W
tym czasie organizowane są
modlitwy w intencji osób potrzebujących, zbiórki ubrań
czy darmowe stołówki. Ubodzy mogą również skorzystać
z opieki medycznej oraz z
usług kosmetycznych czy zabiegów fryzjerskich, na które
ich na co dzień nie stać. Po-

trzebujący mogą także odpocząć w trakcie specjalnie przygotowanych dla nich wydarzeń kulturalnych. Światowy
Dzień Ubogich jest okazją do
zastanowienia się nad losem
innych. Zachętą do dokonania
rachunku sumienia, aby zrozumieć czy naprawdę potrafimy słuchać ubogich. W niektórych diecezjach obchody
trwają przez cały tydzień.
Pierwszy Światowy Dzień
Ubogich obchodzono w ubiegłym roku 19 listopada. Jego
hasło przewodnie brzmiało:
„Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Papież Franciszek w
Orędziu na drugi ŚDU wskazał,
że podczas pierwszego Światowego Dnia Ubogich wiele
osób na całym świecie odnalazło ciepło domu, doświadczyło
solidarności i radości ze spotkania przy wspólnym posiłku.
„Chciałbym, aby rownież̇ w
tym roku i w przyszłości.
Dzien ten był świętowany pod
znakiem radości z nowo odkrytej rzeczywistości bycia razem. Modlitwa we wspólnocie
i dzielenie się̨ posiłkiem w niedzielę to doświadczenia, które
wprowadzają̨ nas na nowo do
pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej” – czytamy w liście
Franciszka.
NP ∎

∎ „Słońce nie
sięga do naszego
domu” – historie
rodzin z Aleppo

W

Syrii 13,1 mln ludzi
potrzebuje pomocy
humanitarnej, 40% z nich to
dzieci,– pomoc dociera do
5,4 mln ludzi, pozostałe 7,7
mln jest bez pomocy.
Za tymi niewyobrażalnymi
liczbami kryją się jednak twarze konkretnych osób. Caritas
Polska już od 2016 niesie pomoc rodzinom w Aleppo, między innymi poprzez program
„Rodzina Rodzinie”, o której
już niejednokrotnie wspominaliśmy na łamach naszego
biuletynu. Potrzeby nadal są
ogromne. Nie wszystkie rodziny z 8700, którym udało się
pomóc
nadal
otrzymują
wsparcie. Świat przyzwyczaił
się do dramatu w Syrii…
Przed wojną w Syrii mieszkało 1 200 000 chrześcijan
(około 6-7% społeczeństwa).
Dziś jest ich już tylko 450 tysięcy. Program Rodzina Rodzinie wspiera zarówno rodziny
chrześcijańskie, jak i muzułmańskie. Partnerami Programu są miejscowe parafie.
Świat przyzwyczaił się do
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cierpienia Syrii. Malejące zainteresowanie wojną sprawia,
że z każdym miesiącem część
potrzebujących rodzin spotyka się z odmową pomocy. Są
to rodziny wspierane na początkowym etapie projektu,
których okres uczestnictwa w
projekcie skończył się.
Zachęcamy do wsparcia
działań zarówno Caritas Polska jak i Polskiej Akcji Humanitarnej. Więcej o pomocy dla
Syrii do poczytania m.in. na
stronach:
rodzinarodzinie.caritas.pl,
oraz pah.org.pl/syria.
DP ∎

∎ W marcu
papież poleci
do Maroka

P

rzyjmując zaproszenie
Jego Królewskiej Mości,
Mohameda VI, a także biskupów jego Świątobliwość Papież Franciszek odbędzie
wizytę apostolską do Maroka od 30 do 31 marca
2019 roku, odwiedzając
miasta Rabat i Casablanca –
podał rzecznik prasowy Stolicy
Apostolskiej,
Greg
Burke.
Jak zaznaczono program wizyty zostanie opublikowany w
późniejszym czasie. 19 sierpnia 1985 roku odwiedził ten
kraj Jan Paweł II. Był w Casablance, gdzie m.in spotkał się z
młodzieżą.
W tym liczącym 34 mln
mieszkańców kraju 98 proc.
ludności wyznaje islam, a 1,2

proc. stanowią chrześcijanie Hospicjum w Pucku przy ul.
(katolicy 0. 13 proc).
Dziedzictwa Jana Pawła II 12
EKAI.PL ∎ w każdy czwartek.
Zachęcamy wszystkich do
Z życia parafii
włączenia się w pomoc w organizacji starzyńskich Mikołauż niedługo grudzień. W jek, jak również pomocy dla
tym roku po raz kolejny hospicjum. Za wszystko już tenasza parafia we współ- raz mówimy: Bóg zapłać! GL ∎
pracy ze szkołą w Starzynie,
organizacjami samorządowymi i dobroczyńcami organizować będzie Mikołajki.
Odbędą się one w niedzielę,
9 grudnia. Impreza ta na stałe
wpisała się w kalendarz wydania 14 listopada 2018 r.
rzeń parafialnych i rokrocznie
zmarła śp. Gertruda,
gromadzi liczne grono nie
tylko parafian (tych starszych matka śp. księdza kanonika
i młodszych), ale również go- Tadeusza Semmerlinga, kaści. Tradycyjnie, te najmłod- płana Archidiecezji Gdańsze - oczywiście grzeczne - skiej zmarłego w 2009 roku
dzieci biorące udział w festy- – proboszcza parafii pw.
nie będą miały okazję otrzy- Matki Boskiej Nieustającej
mać słodkości z rąk samego Pomocy w Rekowie Dolnym.
Śp. Gertruda to także babcia
Mikołaja. Jak zawsze będzie
możliwość zrobienia sobie pa- ks. Tadeusza Semmerlinga,
miątkowego zdjęcia z Mikoła- misjonarza pracującego obecjem. Oczywiście Mikołajki nie nie w Brazylii.
Uroczystości pogrzebowe
mogłoby odbyć się bez zaangażowania licznych osób, pod przewodnictwem Księdza
głównie tych które okazują Biskupa Wiesława Szlachetki
serce i przekazują słodycze i odbyły się wczoraj w naszej
owoce, którymi wypełnione są parafii o godz. 12.00. Po Mszy
Świętej odbył się pochówek na
paczki.
Podobną akcję organizuje cmentarzu parafialnym.
W duchu solidarności, polerównież Puckie Hospicjum pw.
Św. Ojca Pio. Tam w dniach od cajmy w naszych modlitwach
12 listopada do 6 grudnia od- śp. Gertrudę Bożemu Miłosierbywa
się
charytatywna dziu – Matki Kapłana.
DIECEZJA.GDA.PL ∎
zbiórka słodyczy dla dzieci
osieroconych, które straciły
rodzica w naszym hospicjum.
Słodycze - i inne drobiazgi np.
zabawki - przyjmowane są w

∎ Mikołajki 2019

J

∎ Śp. Gertruda matka śp. księdza
kanonika Tadeusza Semmerlinga
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∎ Bierzmowania
dla dorosłych

W

ydział Duszpasterski
Kurii informuje, że
najbliższe
bierzmowanie
dla dorosłych, głównie dla
narzeczonych, odbędzie się
we wtorek, 11 grudnia br. o
godz. 17.30 w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Gdyni-Śródmieściu.
Kandydaci do bierzmowania powinni być należycie
przygotowani i wyspowiadani
w swoich parafiach oraz zaopatrzeni w Kartę do Bierzmowania podpisaną przez Księdza Proboszcza i opieczętowaną pieczęcią parafialną.
DIECEZJA.GDA.PL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Puste piekło?
I czytanie: Dn 12, 1-3
II czytanie: Hbr 10, 11-14. 18
Ewangelia: Mk 13, 24-32

Słowa Ewangelii
ezus powiedział do swoich
uczniów:
«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc
nie da swego blasku. Gwiazdy
będą spadać z nieba i moce na
niebie” zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w
obłokach z wielką mocą i
chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron
świata, od krańca ziemi po
kraniec nieba”.
A od figowca uczcie się
przez podobieństwo. Kiedy już
jego gałąź nabrzmiewa sokami
i wypuszcza liście, poznajecie,
że blisko jest lato. Tak i wy, gdy
ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi.
Zaprawdę, powiadam wam:
Nie przeminie to pokolenie, aż
się to wszystko stanie. Niebo i
ziemia przeminą, ale słowa
moje nie przeminą. Lecz o dniu
wie, ani aniołowie w niebie,

J
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owym lub godzinie nikt nie ani
Syn, tylko Ojciec».
Rozważanie
ielu chrześcijan nurtuje
pytanie o koniec świata
i przyszły los. Jak pogodzić
nieskończone
miłosierdzie
Boga z istnieniem piekła? Czy
nie jest ono zaprzeczeniem
wyrażonej w Pierwszym Liście
do Tymoteusza (2,4) prawdy o
Bogu, który "pragnie, aby
wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę?" Kościół posłuszny Ewangelii zapowiadającej wieczne potępienie tych, którzy uparcie pozostają odwróceni od Boga,
odrzucił głoszoną przez niektórych tezę, że wszyscy ludzie będą zbawieni, a piekło
pozostanie puste. Nie oznacza
to jednak, że ufając w Boże miłosierdzie, nie możemy żywić
takiej nadziei. Co więcej, nie
wolno nam zobojętnieć na los
grzeszników.

W

O. JAROSŁAW KRAWIEC OP,
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
mer „Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała Archanioła”. W przyszłą niedzielę naW przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa
być będzie można kalendarze liturgiczne na
Chrystusa Króla Wszechświata – odpust obprzyszły rok w cenie 10 zł.
chodzi parafia pw. Św. Katarzyny Aleksan5. Zapowiedzi przedślubne: I-sza: Wojciech
dryjskiej w Krokowej.
Zygmunt Marlewski i Monika Agnieszka
W sobotę o godz. 11.00 spotkanie na plebaBank z par. Starzyno.
nii dla scholii.
6. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Jak co roku parafia nasza we współpracy ze
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za paSzkołą w Starzynie, organizacjami samorząmięć o krzyżach przydrożnych i kapliczdowymi i dobroczyńcami organizować bękach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
dzie Mikołajki w niedzielę 9 grudnia – promieszkańcom Sulicic Południa, a o sprzątasimy o przynoszenie słodyczy na plebanię.
nie kościoła w tym tygodniu przed uroczyU ministrantów do nabycia jest nowy nustością ślubną prosimy państwa Darul.

∎ Ogłoszenia parafialne
1.

2.
3.

4.
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7. Dziękujemy 129 rodzinom za ofiary na rzecz elektryfikacji
naszych dzwonów.
8. Z naszej parafii pożegnaliśmy śp. Gertrudę Semmerling,
lat 91 z Werblini.

∎ Intencje mszalne

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

Poniedziałek, 19 listopada 2018 r.
07:00 + Matka Aniela Labudda
Myśl tygodnia
18:00 + Danuta Chołka (r. śm.)
„Zło dobrem zwyciężaj”
Wtorek, 20 listopada 2018 r.
Św. Paweł, List do Rzymian ∎
– Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego
07:00 + Rodzice Izabela i Eugeniusz, brat Hubert, bratowa Redakcja: Damian Pulczyński,
Piotr Plasun.
Luba
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
18:00 + Mąż Czesław Miotk (dn. ur.)
oraz artykuły do publikacji prosimy
kierować na adres mailowy redakcji:
Środa, 21 listopada 2018 r. – Wspomnienie
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Każdy numer biuletynu zamykany jest
07:00 O zdrowie dla Krystyny
w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na
17:00 Nowenna Werblinia:
stronie internetowej parafii. Pozy+ Mąż Jan Jeka, rodzice Jeka;
skane ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.
+ Antoni Kunc (r. śm.)
18:00 Nowenna Starzyno:
- Do Matki Bożej z podziękowaniem za Piątek, 23 listopada 2018 r.
otrzymane łaski i o dalsze orędownic- 07:00 W intencji parafian
two i opiekę w 45. rocznicę ślubu dla ro- 18:00 + Jolanta, Marek i Konrad Wiśniewscy
dziny;
Sobota, 24 listopada 2018 r.
+ Otylia, Franciszek i Kazimierz Bulczak,
– Wspomnienie świętych męczenniBernar Domnik;
ków Andrzeja Dung-Lac, prezbitera,
+ Stanisław Bojka (r. śm. i dn. ur.);
i Towarzyszy
+ Julian Hintzke (m-c po śmierci);
07:00 + Władysław i Teodora Ptach
+ Mąż i ojciec Bronisław Obercich;
15:00 Msza ślubna: Damian Darul i Lesja
+ Józef i Anna Muza;
Shyba
+ Wanda Labudda;
17:00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże
+ Leon Laga;
błogosławieństwo w 55. rocznicę ślubu
+ Mąż i ojciec Jan Pipka, rodzice
p. Brygidy i Zbigniewa Moskalenko
Agnieszka i Bernard Kromliccy;
18:00 + Mąż Alfons Muza (r. śm.)
+ Zygmunt Gojk;
Niedziela, 25 listopada 2018 r.
+ Dusze w czyśćcu cierpiące;
– Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
+ Feliks (r. śm.), Anna i Manfred KramWszechświata
pichowski, Maria Nikholz;
07:00 + Józef Skiba, Elżbieta i Andrzej Krzyżon,
Czwartek, 22 listopada 2018 r.
siostra Ewa, bratowa Zdzisława
– Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy 08:30 Werblinia: + Dziadkowie Harms, Kunc,
i męczennicy
Hintzke, Dettlaff i Samel
07:00 + Babcia Aleksandra, Irena, Zofia, Ber- 10:00 + Augustyn i Leokadia Marzejon, Alfons
nard, Walenty, Stanisław, i Czesław LeDrzeżdżon
wandowscy
12:00 + Teodor i Aniela Rompa
18:00 + Matka Cecylia Muza
18:00 + Edmund Falkowski

