
Numer 3 (37)                Mierzeszyn,  marzec 2012 r.         ISSN 2082-0089      Rok 3

GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

Chłopska spowiedź  mal. Wlastimil Hofman

Panie, Boże wszechmogący, Ty jesteś Ojcem wszystkich ludzi,

stworzyłeś ich, aby zawsze byli z Tobą w Twoim domu i Ciebie chwalili.

Przez grzech odeszliśmy od Ciebie. Otwórz nasze serca, abyśmy usłyszeli

Twój głos i szczerze nawrócili się do Ciebie.

Karzesz nas, abyśmy odwrócili się od zła, ale jako Ojciec pełen miłosierdzia

przebaczasz nam wszystkie grzechy. Przywróć nam radość Twego

zbawienia, abyśmy razem z naszymi braćmi wrócili do Ciebie i radowali

się na uczcie w Twoim domu, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
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REKOLEKCJE

WIELKOPOSTNE 2012

W okresie Wielkiego Postu (od 18 do 21 marca)

odbędą się rekolekcje parafialne. Tegoroczne pobożne

ćwiczenia poprowadzi ks. Piotr Radzik, proboszcz

Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Wiślinie.

Rekolekcje to po prostu czas zastanowienia się nad sobą

i nad swoim życiem. Trzeba zatrzymać się na chwilę,

wyciszyć i zamyślić. Spotkać Boga i spotkać się sam

na sam ze sobą. Trzeba wyjść na pustynię, bo tam jest

cisza, spokój i milczenie. Wtedy można usłyszeć siebie,

własne serce i sumienie. A może tegoroczne nauki będą

dla mnie swoistą pustynią, powrotem do źródeł mojej

wiary?

Rekolekcje wielkopostne to szczególny i wyjątkowy

czas w roku liturgicznym Kościoła. Jest to czas próby,

czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności,

mądrości ducha i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji jest

także bardzo znanym aktem pokutnym w Kościele od

wieków - aktem duchowych ćwiczeń. Rekolekcje

odprawiają wszyscy: papież, biskupi, kapłani, zakonnicy

i zakonnice, małżonkowie, rodzice, dziadkowie,

studenci, uczniowie, osoby chore i niepełnosprawne,

osoby samotne i rozwiedzione... Kościół naucza i

przygarnia wszystkie owieczki rozproszone na całym

świecie.

Ktoś kiedyś napisał: ,,Trudniej jest dzień dobrze

przeżyć, niż napisać księgę...” To prawda, nie będzie

nam łatwo stać się lepszymi po godzinie lub po kilku

godzinach nauk rekolekcyjnych. W ciągu kilku chwil

nie da się naprawić całego duchowego rozgardiaszu. To

jest praca na co dzień, na całe życie. Ale należy od czegoś

zacząć, warto w tych rekolekcyjnych dniach postawić

sobie odważne pytania. - Czy mam jeszcze wiarę? Czy

jestem w stanie uwierzyć jeszcze więcej Bogu i mocniej

Mu zaufać? Czy kocham Go ze wszystkich sił, umysłem

i całym sercem? Czy jeszcze modlę się? Czy potrafię

rozmawiać z Bogiem?

W czasie rekolekcji wielkopostnych warto także coś

przeczytać, co pomoże nam inaczej myśleć, zobaczyć

bliźniego i z nim się pojednać. Rekolekcje mają nam

dodać sił, odwagi, otuchy i nadziei, aby pójść pod krzyż

i zobaczyć ukrzyżowanego Zbawiciela. Musimy mieć

odwagę podnieść oczy i zapytać Jezusa: Panie, czy Ty

mi jeszcze po raz kolejny przebaczysz? Czy przygarniesz

mnie ponownie do swego serca? Odpowiedź na pewno

usłyszysz! Zobaczysz ją w oczach i rozpiętych

ramionach Chrystusa, w przebitym sercu Jezusa. Sam

dojdziesz do wniosku: ,,To nie gwoździe Cię przybiły,

lecz mój grzech”, moje grzechy, słabości, namiętności,

moja niewierność, moja zdrada i oddalenie... Wtedy, gdy

poprawnie odczytasz odpowiedź płynącą z krzyża,

podejmiesz skruchę, wolę poprawy i wyspowiadasz się.

A potem wrócisz do krzyża i ucałujesz przez łzy przebite

stopy Chrystusa. To będą twoje prawdziwe rekolekcje.

Zobaczysz, że inny jest świat, inna rzeczywistość, inni

będą ludzie. Przeżyjesz prawdziwe nawrócenie! Podczas

rekolekcji wielkopostnych trzeba ,,załatwić” wiele spraw

nie tylko z Bogiem, ale i ze współmałżonkiem, z rodzicami,

z dziećmi i pozostałymi bliźnimi. Rekolekcje są po to, aby

wyprostować to wszystko, inaczej zmarnujemy dni, które

zostały nam dane na uleczenie duszy. Naprawdę warto

wybrać się na wielkopostne ćwiczenia duchowe. Jezus

Chrystus, twój Zbawiciel i najlepszy Przyjaciel czeka na

ciebie w Mierzeszynie, w twoim kościele. Program

rekolekcji znajdziesz m.in. w tym wydaniu gazety

parafialnej.

wasz duszpasterz
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Drodzy Przyjaciele, Pomocnicy Radia Maryja i dzieł

przy nim powstałych!

Z całego serca Bóg zapłać za życzliwość, modlitwy
i pomoc materialną dla dzieł Nowej Ewangelizacji
przez nas prowadzonych. Widzimy coraz jaśniej,
jaka jest sytuacja mediów katolickich w Polsce i w
świecie. Widzimy to zwłaszcza w związku z tzw.
multipleksem w Polsce i trudnościami w zdobyciu
na nim miejsca dla Telewizji TRWAM. Jak
zorganizowane siły liberalno-lewicowe nie chcą
dopuścić ponad 90% katolików w Polsce do tego, by
mogli mieć choćby jedno miejsce na tych
multipleksach. Jak zagarniają wszystko dla siebie,
by mieć wpływ na umysły i serca Polaków. Potrzebę
mediów polskich i katolickich widział już przed II
wojną światową św. Maksymilian Maria Kolbe, który
często powtarzał: „Możemy wybudować nawet wiele
kościołów, jeśli nie będziemy mieli mediów (...), mogą
one opustoszeć”. Media liberalne zmieniają
mentalność ludzi na liberalną. Widzimy, co dzieje
się z myśleniem naszych Rodaków. To skutek
działania takich mediów.

Tym bardziej Bóg zapłać za pomoc dla Radia Maryja
i dzieł ewangelizacyjnych przy nim powstałych. Bóg
zapłać za modlitwę i każdy czyn wynikający z troski o
dobro Kościoła i tych dzieł, za dar modlitwy dla
Benedykta XVI, obecnie za zbieranie podpisów dla TV
TRWAM i pomoc materialną. Pan Jezus, Boski Siewca,
na pewno to wynagrodzi. My codziennie modlimy się
i odprawiamy Msze święte za żyjących i zmarłych
naszych Pomocników. Bóg zapłać za znajdowanie
następnych Pomocników - oczywiście, jeśli to możliwe.

Niech Pan Jezus z Matką Najświętszą i świętym
Józefem błogosławi w nowym roku.

Z siostrami, ojcami i świeckimi
współpracownikami oddany w Jezusie i Maryi

o. TADEUSZ RYDZYK CSsR
Dyrektor Radia Maryja

Parafia św. Bartłomieja
ul.Wolności 17
83-041 MIERZESZYN

PODZIĘKOWANIE ZA ZŁOŻONE
OFIARY NA RADIO MARYJA

W TORUNIU 3 GRUDNIA 2011

Toruń, luty 2012 r.

* * *
To jest naszej wioski perła

Która stoi tu od wieków
To świątynia drogocenna

A Bartłomiej nasz opiekun

* * *
Kiedy dzwon zawoła z wieży
Wierny lud do kościoła bieży
Bo tu mieszka Trójca Święta
I Panienka Przenajświętsza

Która płaszczem swym otacza
Chorych, biednych i oracza

* * *
Już przeminął roczek cały

Gdy Ks. Andrzej do nas posłany
Co dzień przy ołtarzu staje

Wielbi Boga zawsze szczerze
I w kościele i w plenerze

* * *
Więc odmówmy dziś pacierze
Za skarb wiary ojców naszych

I padnijmy na kolana
Oddać cześć i chwałę Pana

Nasz patronie opiekunie
Męczenniku Chrystusowy

Bądź nam wzorem i przykładem
Wyjdź nam na spotkanie z Panem

G.W.

rys. TADEUSZ MUSZYŃSKI

Msza święta
w kościele

św. Bartłomieja
o godz. 18.00

Poniedziałek

26 marca 2012

UROCZYSTOŚĆ

ZWIASTOWANIA

PAŃSKIEGO
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Rekolekcje poprowadzi ks. proboszcz PIOTR RADZIK z Wiśliny

Niedziela, 18 marcaNiedziela, 18 marcaNiedziela, 18 marcaNiedziela, 18 marcaNiedziela, 18 marca

7.307.307.307.307.30 Msza święta z nauką ogólną, Gorzkie żale

(w kościele św. Bartłomieja Apostoła)

9.309.309.309.309.30 Msza święta z nauką ogólną (w kościele

 Najświętszego Serca Pana Jezusa)

11.0011.0011.0011.0011.00 Msza święta z nauką ogólną (w kościele

 Najświętszego Serca Pana Jezusa)

Poniedzia³ek, 19 marcaPoniedzia³ek, 19 marcaPoniedzia³ek, 19 marcaPoniedzia³ek, 19 marcaPoniedzia³ek, 19 marca (w kościele Najświętszego

Serca Pana Jezusa)

9.309.309.309.309.30 Msza święta z nauką dla dorosłych

11.0011.0011.0011.0011.00 Nauka dla klas zerowych, pierwszych, drugich i

  trzecich

12.0012.0012.0012.0012.00 Nauka dla klas czwartych, piątych i szóstych

16.3016.3016.3016.3016.30 Spowiedź święta dla uczniów Szkoły  Podstawowej

18.0018.0018.0018.0018.00 Msza święta z nauką dla dorosłych

19.3019.3019.3019.3019.30 Nauka dla młodzieży

Wtorek, 20 marcaWtorek, 20 marcaWtorek, 20 marcaWtorek, 20 marcaWtorek, 20 marca (w kościele Najświętszego Serca

 Pana Jezusa)

9.309.309.309.309.30 Msza święta z nauką dla dorosłych

11.0011.0011.0011.0011.00 Nauka dla klas zerowych, pierwszych, drugich i

 trzecich

12.0012.0012.0012.0012.00 Nauka dla klas czwartych, piątych i szóstych

16.3016.3016.3016.3016.30 Spowiedź święta dla młodzieży i dorosłych

18.0018.0018.0018.0018.00 Msza święta z nauką dla dorosłych

19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 Nauka dla młodzieży

Œroda, 21 marcaŒroda, 21 marcaŒroda, 21 marcaŒroda, 21 marcaŒroda, 21 marca (w kościele Najświętszego Serca

Pana Jezusa)

     9.309.309.309.309.30 Msza święta z nauką dla dorosłych

11.0011.0011.0011.0011.00 Msza święta z nauką dla klas zerowych,

  pierwszych, drugich i trzecich

12.0012.0012.0012.0012.00 Msza święta z nauką dla klas czwartych, piątych

  i szóstych

16.3016.3016.3016.3016.30 Spowiedź święta dla młodzieży i dorosłych

18.0018.0018.0018.0018.00 Msza święta z nauką dla dorosłych

19.3019.3019.3019.3019.30 Msza święta z nauką dla młodzieży

Serdecznie zapraszam i życzę
bogatych przeżyć duchowych

ks. Andrzej

   INTENCJE MODLITWYINTENCJE MODLITWYINTENCJE MODLITWYINTENCJE MODLITWYINTENCJE MODLITWY
na kwiecień 2012

Intencja ogólna: Intencja ogólna: Intencja ogólna: Intencja ogólna: Intencja ogólna: Aby wielu młodych ludzi

potrafiło odpowiedzieć na powołanie Chrystusa

i naśladować Go na drodze kapłaństwa i życia

zakonnego.

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały

Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla

mieszkańców kontynentu afrykańskiego.

Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio: O łaskę i

wytrwanie w zmaganiu się z krzyżem i

cierpieniem w każdym wymiarze i o

umocnienie w dawaniu świadectwa o spotkaniu

z Jezusem na Górze Przemienienia po

doświadczeniu Golgoty.

ROMEO i JULIA

Julio chodź do nas, Romeo czeka na ciebie.
Zaśpiewaj, zatańcz, tyle radości jest w tobie.
Romeo i Julia to piękna miłość, ale gdzie ich znaleźć?
Czy nad groźnym oceanem, gdzie stoją przy brzegu
mocno trzymając się za ręce, gdzie fala porywa
ich miłosne uczucie i zanurza w toń głębi oceanu?
Romeo i Julia to ja i ty. Jesteśmy, bo musimy być.
Romeo! Gdzie twoja Julia? Romeo!
Głupiś ty, twój świat i jej świat.
Byłby twój. Mógłbyś mieć dwa światy dla jednego serca.
Zabrała was ta noc, do siebie otworzyła wrota ciemności i żalu,
Dla dwojga kochanków tej ziemi.
Romeo, co ci zabrał ten świat, że krzyku nie usłyszy nikt?
Julio, twój kochanek zasnął już z czułymi myślami o tobie.
Tam nie rozdzieli was już nikt,
Będziecie trwać w jasności duszy i poznaniem Bożej miłości.
Światło w oczach połączy dwie spragnione uczuć dusze Romea i Julii.
Woleli Księżyc niż Słońce,
Romantyczne gwiaździste niebo i księżyc na posłaniu.
Odkrywają magię uczuć ich miłości.

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie

1 %  PODATKU DOCHODOWEGO

Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury

,,Mierzeszyn”
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