GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

ISSN 2082-0089

Rok 4

1932 - 2013

Mierzeszyn, 2 listopada 2013 r.

ZMARŁ JAN KLUSKIEWICZ Z BŁOTNI

Numer 30 (97)

U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 30(97)

2 listopada 2013

2

KAZANIE NA MSZY ŚWIĘTEJ
POGRZEBOWEJ
ŚP. JANA KLUSKIEWICZA
„Rozważali oni ze sobą o tym wszystkim, co się
wydarzyło”.
Bracia i Siostry!
Chrystus musiał cierpieć, aby wejść do chwały.
Rozważamy dziś fragment Ewangelii według św.
Łukasza, który wprowadza nas w atmosferę paschalną.
Oto zakończył się dramat Wielkiego Piątku, dramat
męki i śmierci Chrystusa. Jego ciało zostało złożone
w nowym grobie u podnóża Kalwarii. Chrystus dokonał
zbawienia ludzkości. Spełnił wolę Ojca. Ale oto historia
odkupienia nie skończyła się jeszcze! Poranek
wielkanocny. Poranek ciszy i wielkiego wydarzenia!
Zmartwychwstanie Pańskie! I to, kolejne wydarzenie
mające miejsce na trasie między Jerozolimą a małą
wioską Emaus. Spotkanie zasmuconych uczniów z
tajemniczym Wędrowcem. Uczniowie byli nieco
zagubieni, zrozpaczeni i chyba zawiedzeni. Bo oto
przeżyli dramat odejścia nauczyciela. Tyle im obiecał,
a teraz zostali zupełnie sami!? Ale idą z Wędrowcem i
wspominają, a On im tłumaczy teksty Starego
Przymierza. Po czasie dochodzą do zamierzonego
miejsca. I tam rozgrywa się ta szczególna scena. Ów
Wędrowiec zasiada z nimi do stołu, bierze chleb,
odmawia błogosławieństwo, łamie go i daje im. I wtedy
ich oczy się otwierają i rozpoznają w Wędrowcu swojego
Pana. Pana zmartwychwstałego! Oto Chrystus jest z
nimi! Nie zawiódł ich! Jest!
Bracia i Siostry!
Oto historia biblijna, historia paschalna, którą dziś
na nowo przeżywamy! Przeżywamy to zbawcze
wydarzenie patrząc na śp. Jana Kluskiewicza w dniu
jego pogrzebu. Przeżywamy wydarzenie paschalne
naszego Pana oraz życie naszego Brata, którego dziś
żegnamy, modlimy się za niego i dziękujemy Panu
Bogu, że śp. Jan był wśród nas.
Kim był śp. Jan Kluskiewicz? Był świadkiem
Chrystusa Zmartwychwstałego, jednym z wielu Jego
uczniów.
Urodził się dnia 5 lipca 1932 roku w niewielkiej wsi
Rak. Dziadek Jana (od strony ojca) miał na imię Adam
a babcia Anna z domu Błaszczak. A rodzice Jana to
Stanisław, (ur. 6 stycznia 1902 roku) i Czesława z d.
Koprowicz (ur. 9 sierpnia 1913 roku). Rodzice zawarli
sakrament małżeństwa 16 lutego 1931 roku w
Skrwilnie. Wieś Rak, w której urodził się Jan liczy
obecnie ok. 50 zabudowań, leży na granicy województw
kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Tu śp. Jan
Kluskiewicz przeżył swoje dzieciństwo, młodość, ale
przede wszystkim jako dziecko, trudny okres II wojny
światowej. W lesie, w tej miejscowości znajduje się
miejsce masowego rozstrzelania Polaków z tego
regionu, zwłaszcza księży, nauczycieli, prawników i
lekarzy. W pobliżu jest także pomnik ku czci pamięci

Polaków zamordowanych przez niemieckiego okupanta,
przy którym co rok odprawiana jest Msza święta w
intencji zmarłych. Dzieciństwo śp. Jana było naprawdę
trudne i dramatyczne! II wojna światowa, niepewność
każdego dnia, zagrożenie życia, bieda i walka o
przetrwanie każdego następnego dnia! Po wojnie młody
Jan podjął podstawy nauki oraz pracy.
Już wkrótce rodzina Kluskiewiczów przeniosła się na
północ Polski. Osiedliła się w niewielkiej wsi Polanka kolonia. Obecna nazwa to: Błotnia. Wraz z rodzicami do
Polanki (Błotni) przyjechali także bracia Jana:
Kazimierz (ur. 8 kwietnia 1935) oraz Bolesław (ur. 12
czerwca 1939, zm. 5 lutego 2011). Warto dodać, że już
w roku 1947 ks. Henryk Serwiński (proboszcz
mierzeszyński w latach 1947-1958), w księdze
parafialnej o Kluskiewiczach napisał: „porządna
rodzina”. Wtedy śp. Jan miał zaledwie15 lat!
Sakrament małżeństwa zawarł dnia 26 kwietnia 1959
roku z Zofią Wojciechowską (ur. 18 lutego 1931) w
pięknej Parafii św. Anny w Skrwilnie, w diecezji płockiej.
Skrwilno, to stara parafia erygowana dnia 3 lutego 1379
roku przez biskupa Dobiesława z fundacji podkomorzego
dobrzyńskiego W. Stenka. Parafia ta wymieniana jest
już w zachowanym spisie poborowym dla powiatu
rypińskiego z 1431 roku. Z tą parafią jest związanych
wiele rodzin naszej mierzeszyńskiej wspólnoty! Ziemia
rypińska, dobrzyńska zawsze była bliska sercu śp. Jana.
Śp. Jan Kluskiewicz przeżył 81 lat, wychował troje
wspaniałych dzieci (Janina ur. 1960, Adam ur. 1963,
Alicja, ur. 1964). Doczekał się sześciorga wnuków i dwoje
prawnuków. Jak wszyscy wiemy, był bardzo dobrym
człowiekiem. Człowiekiem głębokiej wiary i pobożności.
Uczestniczył wraz z rodziną w sposób czynny i
zaangażowany w życiu Parafii św. Bartłomieja Apostoła
w Mierzeszynie. Rodzina Kluskiewczów zawsze śpieszyła
z pomocą kolejnym proboszczom: ks. Henrykowi
Serwińskiemu, ks. Henrykowi Szczypińskiemu, ks.
Mieczysławowi Masłykowi, ks. Gerardowi Borysowi oraz
ks. Andrzejowi Sowińskiemu.
Dziś w imieniu mierzeszyńskich proboszczów mówię
śp. Janowi: serdeczne Bóg zapłać! Dziękuję Ci, bracie Janie
za twoją wspaniałą postawę ucznia Chrystusowego, za
postawę paschalnego wyznania wiary. Zawsze byłeś wzorem
dla nas! Wzorem umiłowania Chrystusa i drugiego
człowieka. Dziś żegnamy Cię, ale i serdecznie dziękujemy
Tobie za wszelkie dobro, za to, że tak wiele mogliśmy się
od Ciebie nauczyć.
Bracia i Siostry!
Dziś, tj. 29 października 2013 roku żegnamy
człowieka wspaniałego. Żegnamy go prawie w przeddzień
uroczystości Wszystkich Świętych. Ufamy, że Dobry Bóg
zaliczy go i przyjmie do społeczności świętych!
Bracie Janie, dziękujemy Ci za piękne życie!
Dziękujemy Ci za wspaniały przykład wędrowania przez
całe życie razem z Chrystusem zmartwychwstałym!
Życzymy Ci szybkiego spotkania z naszym Panem w
niebieskim Emaus! Amen.

Ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Mierzeszyn, 29 października 2013 roku
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ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE
Boże Miłosierny z tronu Twojej chwały
Wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące.
Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą,
na łzy, które przed Tobą wylewają.
Usłysz ich błagania i jęki,
którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie.
Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy.
Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę,
którą Twój Syn podjął dla nich.
Wspomnij na Krew Przenajświętszą,
którą za nich wylał.
Wspomnij na gorzką śmierć Jego,
którą dla nich podjął,
i zmiłuj się nad nimi.
Za wszystkie ich przewinienia,
których się kiedykolwiek dopuściły,
ofiarowuję Ci przenajświętsze życie
i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna.
Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie
ofiarowuję Ci Jego gorące pragnienia.
Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw
ofiarowuję Ci nieskończone zasługi Twego Syna.
Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś,
ofiarowuję Ci wszystko,
co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły.
Na koniec za wszystkie męki,
które słusznie muszą cierpieć,
ofiarowuję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania,
modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany,
mękę i Śmierć niewinną,
którą z najgorętszej miłości cierpiał
za nas najmilszy Twój Syn.
Błagam Cię,
abyś raczył przyjąć te ukochane dusze
do rajskiej szczęśliwości,
aby Cię tam wielbiły na wieki.
Amen.

RACZ SPOJRZEĆ NA BIEDNE DUSZE
Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy,
Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze,
które sprawiedliwość Boża zatrzymuje
w płomieniach czyśćcowych.
Są one drogie dla Twego Boskiego Syna,
gdyż zawsze Go kochały.
I teraz gorąco pragną być blisko Niego,
lecz nie mogą zerwać swych więzów,
które je trzymają w palącym ogniu czyśćca.
Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa.
Pospiesz z pociechą dla tych dusz,
które Cię zawsze kochały
i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia.
Wszak są to Twoje dzieci. Bądź więc im pomocą,
nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia
i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.

ZMIŁUJ SIĘ NAD DUSZAMI
ZATRZYMANYMI W CZYŚĆCU
Boże, Ty nam nakazałeś miłować
Wszystkich ludzi jak braci i siostry,
także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi.
Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie,
wszyscy zjednoczymy się z Tobą
w jednej wierze i miłości.
Dopomóż nam, miłosierny Boże,
zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu,
z miłością pomagając naszym żyjącym
braciom i siostrom
radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą
i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków.
Racz przyjąć tę modlitwę,
a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje,
przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela,
zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu,
które muszą odpokutować za swoje grzechy,
zanim wejdą do Twojej chwały.
Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela,
aby je oświecał światłem i Twoją łaską
oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia.
Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały
za przyczyną Najświętszej Maryi Panny
i wszystkich Twoich świętych,
jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła
i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich,
którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

DLA UPROSZENIA MIŁOSIERDZIA
DLA DUSZ
Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia,
Która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna
Twojego wiszące na krzyżu,
patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią
byłaś obecna przy Jego okrutnej śmierci.
Polecam Ci, Matko Najświętsza,
dusze cierpiące w czyśćcu i błagam,
racz wejrzeć na nie okiem swego miłosierdzia
i wyjednaj im wybawienie z mąk.
Dla wyproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana,
przebaczam szczerze i serdecznie tym wszystkim,
którzy mnie obrazili
i przez Twoje wstawiennictwo proszę Jezusa
o udzielenie im wszelkiego dobra,
łaski i błogosławieństwa
w zamian za zło, które mi wyrządzili
lub którego mi życzyli.
Przez Twoje ręce, o Panno Święta,
ofiarowuję Bogu ten akt miłości
dla uproszenia miłosierdzia dla dusz,
które poddane są oczyszczeniu.
Amen.
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Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 26 października 2013 roku

zmarł

śp. JAN KLUSKIEWICZ
przeżył 81 lat

Msza święta pogrzebowa odbędzie się we wtorek, 29 października 2013 roku
o godz. 10.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie.
Po Mszy świętej pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Mierzeszynie.
Różaniec w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w sobotę po Mszy świętej
o godz. 17.00, w niedzielę o godz. 17.30, w poniedziałek po Mszy świętej o godz.
17.00 oraz w dniu pogrzebu, czyli we wtorek o godz. 9.30.
pogrążona w żałobie: RODZINA

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MU ŚWIECI

+ JAN KLUSKIEWICZ
Msze święte popogrzebowe w 2014 roku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Czwartek, 6 marca godz. 18.00
Środa, 26 marca godz. 7.00
Środa, 14 maja godz. 7.00
Piątek, 30 maja godz. 18.00
Piątek, 20 czerwca godz. 18.00
Sobota, 9 sierpnia godz. 18.00
Wtorek, 19 sierpnia godz. 7.00
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