17 listopada 2019

Nr 37 (55)/19

Dokończenie ze strony 3
Ponadto razem z wujem, Franciszkiem Borzęckim, który
posiadał bibliotekę, popularyzowała czytelnictwo. Sama na
bieżąco zaglądała do „Posłańca Serca Jezusowego”.
Codziennie pracowała w obejściu i zajmowała się młodszym
rodzeństwem. Opiekowała się chorymi we wsi, pomagała
proboszczowi. Czasem chodziła do roboty w pobliskim
dworze Bzowskich. Nie traciła chwili na bezczynność. Jej
starsza siostra Anna wyjechała do Stanów Zjednoczonych,
chciała ściągnąć tam Karolinę. Ale ona postanowiła zostać na
wsi i po cichu, jak mówili najbliżsi, poświęcić życie Bogu,
pozostając w dziewictwie. Koleżanki wspominały, że o Matce
Boskiej mówiła „moja Matka Boża”, miała nabożeństwo do
Męki Pańskiej i Najświętszego Sakramentu. Chodziła do
spowiedzi w każdy pierwszy piątek miesiąca. Widać było, że
takie życie sprawia jej przyjemność, cieszy, tak jak inne
dziewczęta zabawy czy wesołe pogaduszki.

18 listopada 1914 r. do Śmietany przybyli żołnierze
rosyjscy, którzy wypierali spod Tarnowa wojska austriackie.
Jeden z nich wtargnął do chaty Kózków i zmusił Karolinę, aby
z ojcem wyszła razem z nim. Dziewczyna została zamordowana, zmarła na skutek ran zadanych szablą, podczas
ucieczki przed napastnikiem.
Źródło: www.wiara.pl
Oprac. Ks. Tomasz

XXXIII
NIEDZIELA
Zachęcamy do
obejrzenia filmu
o Błogosławionej
Karolinie pt.:
„Zerwany Kłos”

ZWYKŁA
Światowy Dzień Ubogich
Rok liturgiczny C/I

I czytanie: Ml 3, 19-20a
Sprawiedliwy sąd Boży

Psalm:

Ps 98 (97)

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

II czytanie: 2 Tes 3, 7-12
Kto nie chce pracować, niech też nie je

Ewangelia: Łk 21, 5-19

Dziś na str.3:
Błogosławiona Karolina
- patronka czystych serc!

Jezus zapowiada prześladowania swoich
wyznawców

Z kalendarza liturgicznego:
Poniedziałek, 18 listopada: wspomnienie obowiązkowe Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
Środa, 20 listopada: wspomnienie obowiązkowe Świętego Rafała Kalinowskiego, prezbitera.
Czwartek, 21 listopada: wspomnienie obowiązkowe Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
Piątek, 22 listopada: wspomnienie obowiązkowe Świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy.

Relikwie Błogosławionej Karoliny

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek dobrowolnych ofiar
na działalność naszego parafialnego biuletynu.
2. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, w środę o g.
19.00 w kawiarni „Jasieńska Kawka.” Przypominamy, że młodzież przygotowująca się do bierzmowania uczestniczy
obowiązkowo w niedzielnej Eucharystii o g. 13:15!
3. W środę w g. 18.30-19.30 zapraszamy zainteresowanych do
wypożyczania książek z naszej parafialnej biblioteki.
4. W czwartek Wspólnota Szkoła Maryi zaprasza na wspólne
rozważanie Słowa Bożego o g. 19.00 w kawiarence.
5. W sobotę, 23 listopada o g. 9.00, odbędzie się zbiórka dla
ministrantów.
6. We wtorek, 26 listopada i g. 19.00 w dolnym kościele,
odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które przygotowują się
do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Wówczas spotkanie z fotografem i kamerzystą.
7. Jest jeszcze możliwość dołączenia do trzeciego Kręgu

REDAKCJA
Redaktor naczelny
Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com
Teksty

Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz,
Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta
Małgorzata Migdał
Opracowanie graficzne Katarzyna Karczewska

Domowego Kościoła, który powstaje w naszej parafii i rozpocznie spotkania od grudnia. Kontakt z ks. Krzysztofem.
8. Tradycyjne odwiedziny duszpasterskie rozpoczniemy w naszej parafii w II niedzielę adwentu 8 grudnia 2019 r. Nowych
mieszkańców prosimy o zgłaszanie pierwszej kolędy.
9. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, szczególnie
na roraty.
10. W dniach 22-24 listopada ks. egzorcysta Andrzej Kowalczyk wraz ze wspólnotą Marana-Tha zapraszają na rekolekcje
„Wyzwolenia w Jezusie Chrystusie” tzw. Kurs Marana Tha.
Rozpoczęcie w piątek 22 listopada Mszą św. o godz. 18:00
w parafii Ojca Pio w Gdańsku Ujeścisku. W ramach rekolekcji
modlitwa o uzdrowienie oraz o wylanie Ducha Świętego.
11. W niedzielę, 1 grudnia Wspólnota Szkoła Maryi zaprasza
na Mszę Św. o g. 18.00, a po Mszy na adorację z modlitwą
uwielbienia.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej oraz odwiedzania
strony internetowej naszej parafii.

KONTAKT Z PARAFIĄ
ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl
www.youtube.com/gdanskjasien
Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob 10.00-12.00
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823
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Z Ewangelii według św. Łukasza:
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na
kamieniu, który by nie był zwalony».
Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać
zacznie?»
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie
pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za
nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się
stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec».
Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo przeciw
królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne
zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą
was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów
i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie
sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was
o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale
włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».

KOMENTARZ:
Nie muszą to być od razu
straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie, ale czujemy się
czasem, jakby nasz świat się
zachwiał i uciekł nam spod
nóg. To, co miało być trwałe,
okazało się kruche, to, w czym
pokładaliśmy nadzieję, boleśnie nas zawiodło. Nie wszystko
można kupić i nie zawsze wystarcza nasza zaradność i inteligencja. Wiara jest poszukiwaniem prawdziwej trwałości.
Jest wytrwałym dążeniem, do
Tego, który Trwa.

Intencja papieska na miesiąc listopad:
Powszechna – Za bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą życiową przestrzeń,
aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.
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Błogosławiona Karolina – patronka czystych serc!
18 listopada w liturgii wspominamy Błogosławioną Karolinę Kozkównę, która oddała swoje młode życie w obronie godności.
Śmierć tej nastolatki jest krzykiem protestu przeciwko wszelkim formom poniżania godności kobiety na tle seksualnym. Bł.
Karolina może być uznana za patronkę wszystkich kobiet nękanych przez niedojrzałych mężczyzn. Błogosławiona Karolina, jest
pięknym przykładem dla ludzi młodych, nie tylko dziewcząt, w zachowywaniu swojej godności.
Niech Dziewica Maryja pomaga nam żyć na co dzień w perspektywie tego, co stwierdzamy w końcowej części
wyznania wiary: „oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”. Trzeba oczekiwać
życia przyszłego.
Papież Franciszek, „Anioł Pański”

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 18.11.2019
8.00
18.00

1.+Bronisław DOMINÓW / greg. 18/
2. o zdrowie dla Zofii
1. + Janina GÓRNA /greg. 16/
2. +Jan SOŁTYS /greg. 16

Środa 20.11. 2019
8.00

1. + Jan SOŁTYS /greg. 18/
2. + Dariusz PIERNICKI - 3 m-ce po śm.

18.00

1. + Janina GÓRNA / greg. 18/
2. + Bronisław DOMINÓW /greg. 20/
3. + Tadeusz CHLECHOWICZ - m-c po śm

Piątek 22.11. 2019
8.00
18.00

1.+Janina GÓRNA /greg.20/
2.+ Jan SOŁTYS /greg.20/

Wtorek 19.11.2019
8.00
18.00

1.+ Jan SOŁTYS / greg. 17/
2. + ks. Janusz SAJNIG o niebo
1.+ Bronisław DOMINÓW / greg.19/
2.+ Janina GÓRNA / greg.17/

Czwartek 21.11. 2019
1. +Jan SOŁTYS /greg. 19/
2. +żona Ewa, rodzice: Stefania i Józef oraz Matylda
i Klemens i brat Eugeniusz
13.00 ślubna: Sandra i Maciej
18.00 1. + Janina GÓRNA /greg. 19/
2.+ Bronisław DOMINÓW /greg. 21/
3. + Jan PETKE o niebo i za dusze w czyśćcu
8.00

Sobota 23.11. 2019

1. + Bronisław DOMINÓW / greg. 23/
2. + Janina Górna / greg. 21/
3. +Jan SOŁTYS / greg. 21/
1. za przyczyną św. Cecylii w int. chóru parafialnego i 18.00 1. za Marię i Andrzeja w 30 rocz. ślubu – dziękczynnoorganistów i ich rodzin o dary Ducha Świętego,
błagalna i o opiekę M Bożej dla jubilatów i rodziny
opiekę M Bożej i potrzebne łaski
2. + Klemens HENIG o zbawienie wieczne w dniu
2.+ Bronisław DOMINÓW / greg. 22/
imienin
3. + Zofia SZUMOWSKA - 21 rocz. śm.
3. + Barbara ROHDE – w 3 rocz. śm
4.+ Wiesława FULARCZYK o niebo
8.00

Niedziela 24.11. 2019
Uroczystość Chrystusa Króla
7.30
9.00
9.15
10.30

11.00
12.00
13.15
18.00
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1. + Jan SOŁTYS / greg.22/
2.++ z rodzin PSIUK, GUTOWSKICH, SKUZA i OLEWNICZAK
1. ++ Kazimiera i Tadeusz BACHENEK i ++ z rodzin BACHENEK i BARTNICKICH
2. + Zofia KILIAŃSKA – 14 rocz. śm
+ Stanisław ROŻEK – 7 rocz. śm
1.+ Tamara ZAWARA – 5 rocz. śm
2. + mąż Roman i ++ z rodzin DAWCZAK i STAWCZYK
3. za Zofię KOSMALA w 90 urodziny o zdrowie , Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
++ Urszula i Tadeusz DUDZIK oraz Anna i Bernard PŁOTKE
1. + Bronisław DOMINÓW / greg 24./
2. w int. Jędrzeja z okazji 3 urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
1.+ Janina GÓRNA / greg. 22/
2. Dziękczynno-błagalna za Aleksa w 9 urodziny i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
1.+ Mateusz MERCHEL
2. za nowożeńców Marka i Małgorzatę w m-c po ślubie o potrzebne łaski na nowej, wspólnej drodze życia

Karolina była prostą, pobożną dziewczyną. Pochodziła
z małej wioski Wał-Ruda. Było to na samym początku pierwszej wojny światowej. Do ich domu wtargnął rosyjski
żołnierz. Uciekała przerażona, broniąc się przed gwałtem.
Ojciec nie potrafił obronić córki. Została zamordowana w pobliżu swojego domu. Miała niecałe 17 lat. Jan Paweł II ogłosił
ją błogosławioną męczennicą.
Karolina była jedną z wielu kobiet, dziewcząt, które
stały się, i nadal się stają, ofiarami przemocy na tle seksualnym. Nieopanowany popęd prowadzi niejednego mężczyznę
do poniżania, przemocy, gwałtu, a czasem śmierci kobiet.
Siła, która ma z natury służyć miłości i życiu, staje się
powodem cierpienia i śmierci. Człowiek ma wyjątkowy talent
do psucia Bożych pomysłów!
Podczas homilii beatyfikacyjnej Jan Paweł II nie mówił ani razu o „obronie dziewictwa”. Ośmiokrotnie natomiast
wspomniał o obronie godności – godności kobiety, ludzkiej
osoby, ciała, człowieka wobec Boga, polskiej dziewczyny.
„Padając pod ręką napastnika, Karolina daje ostatnie na tej
ziemi świadectwo temu Życiu, które jest w niej. Śmierć
cielesna go nie zniszczy” – mówił Papież. Sedno nie leży
w obronie fizycznej czystości. Sednem jest obrona ludzkiej
godności. To jest pojęcie szersze, wartość bardziej zasadnicza.
To prawda, że elementem godności człowieka jest także
godność jego ciała. To z prawdy o godności człowieka stworzonego na Boży obraz wynika właśnie nakaz szacunku dla
ludzkiej cielesności i seksualności.
Męczeństwo Karoliny przypomina młodym, aby nie dali
się uwieść chorej fascynacji erotyzmem – odzieranym z godności i odpowiedzialności. Ta siła może budować, ale może
też zabijać. Śmierć tej nastolatki jest również krzykiem
protestu przeciwko wszelkim formom poniżania godności
kobiety na tle seksualnym. Bł. Karolina może być uznana za
patronkę wszystkich kobiet nękanych przez niedojrzałych
facetów, dla których miarą męskości jest seks bez odpowiedzialności. Nie neutralizujmy męczenników pobożnymi
wizerunkami, ani ckliwymi hasłami. Po to zginęli, by ich krew
niepokoiła nasze sumienia.

Karolina Kózkówna urodziła się ponad sto lat temu. Ale
czas nie oddala jej od nas. Z dystansu tylko lepiej widać świętość tej nastolatki. Konsekwentne krótkie życie, jakby skondensowane lata, w których - dziś można tak powiedzieć realizowała Boży plan.
Jej rodzice mieszkali w chacie na dwuhektarowym
gospodarstwie, później powiększonym o kolejne 4 hektary.
W przysiółku Wal Rudy - Śmietanie, utworzonym z czterdziestu chałup. Grunty mieli piaszczyste, nieurodzajne z powodu bliskości Dunajca i jego dopływu, Kisieliny. Ojciec Jan
wychował się na służbie u wuja. Matka, Maria z domu
Borzęcka, pochodziła z jednej z najznakomitszych rodzin we
wsi. Poślubiając więc biednego Jana, popełniła mezalians.
On, zamiast majątku, wniósł do domu swoje zalety: prawość,
chęć służenia potrzebującym, głęboką religijność. Należał do
Apostolstwa Modlitwy, Bractwa Komunii św. Wynagradzającej i Żywego Różańca. Żona też na pierwszym miejscu
stawiała sprawy wiary. Trzynaście razy „o chlebie i wodzie”
pielgrzymowała do Kalwarii Zebrzydowskiej. Rytm życiu w
ciemnej, jednoizbowej chacie Kózków, w której przyszło na
świat jedenaścioro dzieci, nadawała modlitwa i wyjścia do
kościoła w Radłowie, a później w Zabawie. Wyczulenie rodziców na sprawy ducha promieniowało na całą rodzinę.
Nadawało sens ciężkiej pracy na roli i w gospodarstwie.
Miejsce męczeńskiej
śmierci Karoliny Kózkówny
Karolina urodziła się jako
czwarta z kolei, 2 sierpnia
1898r. Według matki wyróżniała się spośród rodzeństwa
dobrą pamięcią i szczególną
pilnością w nauce religii. Jako
ośmiolatka znała na pamięć
katechizm, pieśni religijne,
modlitwy. Była posłuszna rodzicom. Jak wspominały siostry, nigdy nie dostała od
nich rózgą. W 1906 r.
rozpoczęła 6-letnią naukę w podstawówce (dziś nosi jej
imię). Ówczesny dyrektor Franciszek Stawarz często ją wyróżniał i chwalił. Po skończeniu szkoły brała udział w nadobowiązkowych zajęciach dopełniających. Codziennie chodziła do odległego o 7 km kościoła w Radłowie. Należała do
Apostolstwa Modlitwy, Bractwa Wstrzemięźliwości, Żywego
Różańca. Zamiast korali nosiła na szyi różaniec. Rozmawiała z
dziećmi, ale i dorosłymi na temat wiary. Potrafiła odpowiadać na najtrudniejsze pytania, tak że uważali, iż tę wiedzę
ma od Boga.
Ciąg dalszy na stronie 4
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