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gniarki. Po dwóch latach zdała egzamin
komisyjny, zostając dyplomowanym nauczycielem szkół średnich. Na Żoliborzu
pracowała jeszcze przez dwa kolejne lata,
przez pewien czas, po śmierci dyrektorki
seminarium, kierując placówką.
W 1934 r. została mianowana dyrektorem borykającej się
z problemami finansowymi Prywatnej Szkoły Powszechnej i Żeńskiego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Wejherowie. Powierzono jej również kierowanie prywatnym
przedszkolem i internatem dla dziewcząt. Tam dała się
poznać jako znakomity dyrektor i pedagog, a także niedościgniony wzór cnót moralnych.
Wysiłek zmartwychwstanek szybko zauważono i już
w 1936 r. szkoła uzyskała prawa szkoły państwowej. Wizytacje kuratorskie potwierdzały wzrost poziomu nauczania w kierowanej przez s. Alicję placówce. Władze oświatowe odznaczyły ją także dyplomem honorowego członka Polskiego Związku Zachodniego, organizacji broniącej
Polaków i polskości wobec żywiołu niemieckiego, zarówno w Rzeszy Niemieckiej, jak i w Rzeczypospolitej. Wokół
prowadzonych przez s. Alicję placówek powstawał też
nowy, prowadzony przez nią dom zakonny zgromadzenia
zmartwychwstanek.
W wakacje 1939 r. po raz ostatni odwiedziła rodziców
mieszkających wówczas w Cieszynie. W drodze powrotnej
zatrzymała się na moment w domu macierzystym
w Kętach i na Jasnej Górze, po czym wróciła nad morze.
We wrześniu 1939 r. nastąpiła inwazja Rzeszy Niemieckiej
na Polskę. Na mocy jednej z pierwszych niemieckich
decyzji w Wejherowie zlikwidowano szkołę i zakład sióstr
zmartwychwstanek. Alicja nakazała współsiostrom przebrać się w ubrania cywilne i ukryć; siostry jednak nie
usłuchały. Matka jednej z uczennic, Anna Scheibe, dowiedziała się, że s. Alicji grozi aresztowanie i zaproponowała jej pomoc w ucieczce. Siostra Alicja jednak nie
skorzystała. 24 października została aresztowana przez
gestapo. Mieszkający w zarekwirowanym budynku klasztornym niemiecki kapitan Wermachtu zapytał gestapowców, co im zawiniła. W odpowiedzi usłyszał: "Wystarczy,
że jest Polką". Gdy współsiostry próbowały ofiarować się
za przełożoną i prosiły o możliwość towarzyszenia jej,
Niemcy odpowiedzieli ironicznie, że s. Alicja "ma dostateczną opiekę". Zanim wsiadła do wojskowego samochodu, zatrzymała się na chwilę i spojrzała ciepło łagodnymi
oczami na pozostawiane zakonnice.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

BŁ. ALICJA KOTOWSKA
źródło: brewiarz.pl

Maria Jadwiga urodziła się w Warszawie 20.11.1899 r., w
rodzinie organisty Jana Kotowskiego i Zofii z Barskich.
Była trzecim dzieckiem, jedną z siedmiorga rodzeństwa.
Jej ojciec był niezwykle pobożnym człowiekiem, nie
rozstawał się z różańcem i codziennie wieczorem, przy
modlitwie, czytywał dzieciom fragmenty Pisma św.
Marylka (bo tak nazywał ją ojciec) została wraz ze starszą
siostrą oddana na pensję do gimnazjum w Warszawie, w
którym uczyły zakonnice. Spędziła tam cały okres I wojny
światowej. W 1918 r. zdała maturę i w tym samym roku
podjęła studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. 10.11.1918 r. namówiła grupę studentów na opuszczenie wykładów; wszyscy razem udali się na dworzec,
gdzie właśnie przyjeżdżał z więzienia w Magdeburgu
Józef Piłsudski. Wkrótce Maria wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej.
W 1920 r., gdy do Warszawy zbliżały się wojska bolszewickie, pospieszyła na front i pomagała jako sanitariuszka
Czerwonego Krzyża. Działała także w warszawskich szpitalach. Wiele lat później, w 1932 r., za bohaterską służbę
została odznaczona krzyżem Polonia Restituta.
W okresie studiów poznała Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa - siostry
zmartwychwstanki, które założyła bł. Celina Borzęcka.
Siedziba zgromadzenia mieściła się niedaleko Uniwersytetu. W trakcie trzeciego roku Maria Jadwiga przerwała
studia i wstąpiła do Zgromadzenia. Rodzice - choć zaskoczeni - przyjęli decyzję córki z pokorą i zrozumieniem.
W 1922 r. Maria Jadwiga rozpoczęła życie zakonne w Kętach k. Bielska, pierwszym w Polsce domu zakonnym
zmartwychwstanek, przyjmując imię Alicja. Dwa lata
później, w 1924 r., po ukończeniu postulatu i nowicjatu,
złożyła pierwsze śluby i powróciła do warszawskiej
wspólnoty. Wznowiła też studia uniwersyteckie, choć za
radą przełożonych - na kierunku matematyczno-przyrodniczym. W 1929 r. obroniła pracę magisterską z chemii
poświęconą badaniom ebulioskopowym. W 1928 r. złożyła zakonne śluby wieczyste.
Wkrótce rozpoczęła praktyki nauczycielskie w Seminarium Nauczycielskim w Sewerynowie. Po otwarciu gimnazjum zmartwychwstanek kontynuowała je na Żoliborzu. Uczyła chemii, pełniąc jednocześnie obowiązki pielę-
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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

"Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych". Wielu powtarza, że wiara to osobista
2 Mch 7,1-2.9-14 Wiara
relacja z Bogiem, który się objawia. To prawda. Pięknie doprecyzowuje to papież Bebraci męczenników
nedykt XVI mówiąc o wierze: Jej początkiem jest pokorne uznanie, że potrzebujemy
w zmartwychwstanie
Zbawienia, a prowadzi do osobistego spotkania z Chrystusem, który wzywa, by pójść
2 Tes 2,16-3,5 Trwać
za Nim drogą miłości. Ta droga jest bardzo indywidualna. Bo Bóg choć jest niezmienw dobrych czynach
ny, potrafi bardzo kreatywnie wnikać w historię konkretnego człowieka. Doświadczyli
i szerzyć Ewangelię
tego Abraham, Izaak i Jakub. Każdy z nich na swój sposób. Jednak wszyscy oni pielęŁk 20,27-38
gnowali w sobie żar żywej wiary. Również dzisiaj, w XXI w., możesz doświadczać żywej
Uduchowione życie
obecności Boga. Jak? Po pierwsze, w Słowie Bożym. Po drugie, w sakramentach święzmartwychwstałych
tych. Po trzecie, we wspólnocie Kościoła. Po czwarte, w codziennych okolicznościach
życia. Nieraz mówimy: To wydarzyło się przez przypadek. Myślę, że przypadki występują tylko w gramatyce języka polskiego. To, co nieraz nazywamy życiowym przypadkiem to nic innego, jak inne imię
Ducha Świętego. Niektóre osoby mają problem z wiarą, bo wierzą w boga, którego stworzyli ludzie, a nie poznali
Boga, który stworzył ludzi. Może warto, czytając dzisiejszą Ewangelię, zadać sobie pytanie: W jakiego Boga wierzę?
„Gdyby Bóg nieustannie objawiał się człowiekowi, nie byłoby żadnej wiary w Niego”.
ks. Kamil Dąbrowski

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I

Gdy podczas naszego ziemskiego życia
odpowiadamy na ewangeliczne wezwanie,
byśmy byli doskonali jak Ojciec niebieski
(por. Mt 5,48), to tym samym wypełniamy
powołanie do wzrastania w miłości, abyśmy
byli niezłomni i nienaganni wobec Boga
Ojca, „na przyjście Pana naszego Jezusa
wraz ze wszystkimi Jego świętymi” (1 Tes 3,13). Z drugiej
strony jesteśmy wezwani do „oczyszczenia się z wszelkich
brudów ciała i ducha” (por. 2 Kor 7,1; por. 1 J 3,3), ponieważ
spotkanie z Bogiem wymaga absolutnej czystości.
Trzeba usunąć wszelkie ślady przywiązania do zła i naprawić wszelkie zniekształcenia duszy. Oczyszczenie musi być
całkowite i to właśnie wyraża nauka Kościoła o czyśćcu.
Termin ten nie oznacza miejsca, lecz formę życia. Ci, którzy
po śmierci żyją w stanie oczyszczenia, trwają już w miłości
Chrystusa, uwalniającego ich od resztek niedoskonałości
(por. Powszechny Sobór Florencki, Decretum pro Graecis:
DS 1304; Powszechny Sobór Trydencki, Decretum de iustificatione: DS 1580; Decretum de purgatorio: DS 1820).
Należy uściślić, że stan oczyszczenia nie jest przedłużeniem sytuacji ziemskiej, tak jakby po śmierci istniała jeszcze dodatkowa możliwość zmiany własnego losu. Nauczanie Kościoła w tym zakresie jest jednoznaczne i zostało
potwierdzone przez Sobór Watykański II, który głosi:

„A ponieważ nie znamy dnia ani godziny, musimy, w myśl
upomnienia Pańskiego, czuwać ustawicznie, abyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg naszego ziemskiego żywota
(por. Hbr 9,27), zasłużyli wejść razem z Panem na gody
weselne i być zaliczeni do błogosławionych (por. Mt 25,3146), i aby nie kazano nam, jak sługom złym i leniwym (por.
Mt 25,26), pójść w ogień wieczny (por. Mt 25,41), w ciemności zewnętrzne, gdzie 'będzie płacz i zgrzytanie zębów’ (Mt
22,13 i 25,30)” (Lumen gentium, 48).
Dzisiaj pojawia się raz jeszcze ostatni ważny aspekt, który
Tradycja Kościoła zawsze podkreślała: jest to wymiar
wspólnotowy. Ci, którzy znajdują się bowiem w sytuacji
oczyszczenia, związani są zarówno z błogosławionymi,
cieszącymi się już w pełni życiem wiecznym, jak i z nami,
zdążającymi na tym świecie do domu Ojca (por. KKK, 1032).
Podobnie jak w życiu ziemskim wierzący są między sobą
zjednoczeni w jednym Ciele Mistycznym, tak również po
śmierci ci, którzy żyją w stanie oczyszczenia, doświadczają
tej samej solidarności eklezjalnej, wyrażającej się w modlitwie, sufragiach i miłości innych braci w wierze. Oczyszczenie przeżywane jest w podstawowej więzi, jaka się
tworzy między tymi, którzy żyją na tym świecie, a tymi,
którzy cieszą się szczęśliwością wieczną.
Audiencja generalna 4.VIII.1999 r. , 5-6
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
• Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na cały tydzień.
Dziękujemy ks. Robertowi ze Zgromadzenia Michalitów za
wprowadzenie figury św. Michała Archanioła, która zostanie w naszej parafii.
• Zachęcamy w listopadzie do udziału w modlitwie różańcowej w wypominkach za zmarłych (godz. 18.00 w dni
powszednie, a w niedzielę po mszy św. o godz. 9.00)
• W tym tygodniu: wtorek spotkanie Rady Parafialnej po
mszy wieczornej. Piątek 11.XI Święto Niepodległości.
Msza św. za Ojczyznę o 12.00. Po mszy zapraszamy do
Dużej Galerii na koncert Malwiny Grzanki, a potem film pt.
„Dwie Korony” o św. O. Maksymilianie Kolbe. Na piątek

Biskup Ełcki udzielił dyspensy od pokarmów mięsnych,
warunkiem jest modlitwa „Ojcze nasz” w intencji dzieci
nienarodzonych.
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy
w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 450zł (wkład własny parafii ok. 80tyś. zł na prace: część muru oporowego
od strony płd., ołtarz Bożego Narodzenia, II etap ołtarza
królewskiego). Za tydzień ofiary do puszek na pomoc
Kościołowi Prześladowanemu (na Ukrainie).
• Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie oraz różaniec o godz. 18.00 (niedziela
w miesiącu październikowym po mszy o 9.00). Intencja
(Ciąg dalszy na stronie 3)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
9:00 - +Mieczysław Podhajski (g.6)
9:00 - +Leokadia, Antoni, z r.Frydrychów i Wojciechowskich
12:00 - dziękcz-błag za Bogusię i Czesława z ok. ur. o Boże błog. opiekę Maryi
12:00 - +Helena i Józef z r.Krupińskich i Kukowskich
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +r. Świackich i Bogdanowiczów
7:30 - +Mieczysław Podhajski (g.7)
7:30 - o Boże bł. op. Maryi dla rodz. Rabiej
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - +z r. Trockich, Trzcianowskich, Kozłowskich, Pietkiewiczów d.w.cz.ć.
18:30 - +Antoni w rocz. śm. Weronika, Władysław, Andrzej,
Jadwiga, z r. Świackich d.w.cz.ć.
7:30 - +Mieczysław Podhajski (g.8)
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - +Marian, siostra Leokadia z r. Bobrowskich, Stanisław i Eugenia Bobrowscy
7:30 - +Mieczysław Podhajski (g.9)
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - +Władysława i Henryk Kurpiewscy
7:30 - +Mieczysław Podhajski (g. 10)
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - +Leszek Jałbrzykowski

18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Grażyna Stefania z r.Piotrowskich Bazylewicz
2. +Marian Romanowski 2r. śm.
3. +Stanisław Buczyński 2m. po śm. (od r.Sitko)
4. +Zofia, Władysław, Józef Andruszkiewicz
5. +z Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej
6. za dusze w czyśćcu cierpiące
7. o powrót żony i matki do rodziny
7:30 - +Jolanta Klimowicz
7:30 - +Jan Andruszkiewicz, +z r. Andruszkiewicz
12:00 - za Ojczyznę i pokój na świecie
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - +Mieczysław Podhajski (g. 11)
7:30 - z ok. ur. Moniki, Boże bł. op. Maryi
7:30 - +Irena Bobrowska
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - +Mieczysław Podhajski (g.12)
18:30 - +Krystyna Jankowska 30dz. po pogrz.
9:00 - +Mieczysław Podhajski (g.13)
9:00 - +Władysława Tarasiewicz (od r. Wasilewskich)
12:00 - o Boże błog. opiekę Maryi dla Agnieszki i Jakuba
na nowej drodze życia
12:00 - +Waleria, Aleksander, Marian, Franciszek, z r.
Wierzbickich i Dzienisiewicz
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Tadeusz, Czesława, Jan, Adolf,
Franciszek, Antoni z r. Gryszkiewiczów i Dzienisiewicz

BIULETYN
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PARAFIALNY

OGŁOSZENIA PARAFIALNE — cd. ze str. 2 Bł. Alicja Kotowska,
(Ciąg dalszy ze strony 4)

na listopad: Za wszystkie ofiary wojen i konfliktów jakie
trwają obecnie na całym świecie, a w szczególności za
udręczony naród ukraiński o szybkie zakończenie wojny.
• Rekolekcje adwentowe 2-4.XII połączone z św. Mikołajem. Pamiętajmy o najmłodszych, można będzie przynosić zabawki, maskotki, książki oraz złożyć ofiarę na
paczki.
• Katecheza dla dorosłych w II środę miesiąca o godz.
18.00. Najbliższe odbędzie się 9.XI w Wysokim Moście u
Państwa Karczewskich (następne w Aleksandrowie).
Zapraszamy.
• Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA (10zł), IDZIEMY (5zł), miesięcznik: MARTYRIA
(3zł), RÓŻANIEC (7,50zł), TAK RODZINIE (7,50zł), MIŁUJCIE
SIĘ (8zł), ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci (7,20zł) i prasa misyjna.
Kalendarz ścienny z Wigier na 2023r. (5zł).
• Rekolekcje w klasztorze o przebaczeniu i uzdrowieniu
11-13.XI; zgłoszenia u ks. Krzysztofa Walendziuka. 19.XI dzień skupienia dla Seniorów (9.00 - konferencja, 10.00różaniec, 11.00 - msza św., 12.00 - agapa). 19.XI – piesza
pielgrzymka Suwałki-Wigry. 20.XI - po mszy o 9.00 konferencja dla osób należących do kół różańcowych. 20.XI
– w Suwałkach o godz. 15.00 (kościół św. Aleksandra)
Inauguracja roku DNNUJ. 25-27.XI – rekolekcje dla
uczestników mszy św. trydenckiej.
• Plan różańca z wypominkami za zmarłych:
1. Aleksandrowo, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony
Folwark, Królówek, Leszczewek, Leszczewo
– XI: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
2. Mikołajewo, Piertanie, Remieńkiń, Rosochaty Róg,
– XI: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27
3. Ryżówka, Stary Folwark, Tartak
– XI: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
4. Wigry/Magdalenowo, Wysoki Most, Żubrówka, kartki
spoza parafii – XI: 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
5. Maćkowa Ruda – XI: 6, 13, 20, 27

Odeszła do wieczności:
+Halina Stankiewicz

Zmarłą polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

Zawieziono ją do więzienia w Wejherowie. Przez kilkanaście dni ubiegano się o jej uwolnienie - jednak bezskutecznie. Dwóm uczennicom udało się ją odwiedzić
w więzieniu. S. Alicja przekazała wówczas pozdrowienia
współsiostrom, mówiąc, że w więzieniu jest jej dobrze.
Poprosiła tylko o swój ulubiony krzyżyk. Później informowała jeszcze, że w nocy często ją budzą i zapalają światło.
Długo modliła się na różańcu.
11 listopada 1939 r. na dziedziniec więzienia wjechały
ciężarówki. Z cel wywleczono pokaźną grupę więźniów,
wśród nich s. Alicję. Niemcy kazali im opróżnić kieszenie,
pozwalając na pozostawienie tylko chusteczek do nosa.
Następnie popychając, zmuszono ich do wejścia do
ciężarówek. Alicja weszła ostatnia, otulając swym ramieniem grupkę wystraszonych, żydowskich dzieci, które
znalazły się w wywożonej grupie, dodając im otuchy.
Rozstrzelano ją najprawdopodobniej tego samego dnia,
11 listopada 1939 r., w dniu święta narodowego Rzeczypospolitej, w lasach Piaśnicy Wielkiej, 10 km od Wejherowa, w trakcie wielkiej egzekucji, w której zginęło 314 ofiar.
W latach 1939-1940 w Piaśnicy rozstrzelano 10 do 12 tys.
osób, przedstawicieli polskiej inteligencji pomorskiej.
Rozstrzelano także i zakopano na miejscu straceń
w masowych grobach setki osób niepełnosprawnych
z całego Pomorza. W 1944 r. większość ciał Niemcy rękami skazańców z obozu w Stutthof - odkopali i spalili.
Po zakończeniu zmagań wojennych, w Piaśnicy, zwanej
"Kaszubską Golgotą", w grobie numer 7 znaleziono duży
czarny różaniec, jaki przy pasku noszą siostry zmartwychwstanki. Na tej podstawie domniemuje się, że
właśnie w tym miejscu siostra Alicja została pochowana.
Czy tak rzeczywiście się stało - nie wiadomo.
Papież Pius XII, usłyszawszy o śmierci s. Alicji, miał powiedzieć: "Macie męczennicę, to wielka chwała i pociecha dla Zgromadzenia. Czy może być większe szczęście,
jak oddać życie za wiarę, za Kościół, za Chrystusa Pana?"
W 1950 r. szkołę w Wejherowie decyzją władz zamknięto.
W budynkach zorganizowano państwowe przedszkole,
szkołę podstawową i zasadniczą szkołę zawodową dla
dzieci i młodzieży niesłyszącej. Dopiero po przemianach
w 1989 r. siostry zmartwychwstanki mogły ponownie
podjąć działalność dydaktyczno-wychowawczą. W 1992 r.
w wejherowskim budynku zakonnym otwarto przedszkole, a w 2000 r. powstała Katolicka Szkoła Podstawowa. Jej
patronką została bł. s. Alicja Kotowska. Należała ona już
bowiem wtedy do grona błogosławionych - wyniesiona
na ołtarze 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez św. Jana
Pawła II, w gronie 108 błogosławionych polskich męczenników II wojny światowej.

