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W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
W TRĄBKACH WIELKICH

11 września 2011 roku

W uroczystość odpustową w sanktuarium maryjnym w Trąbkach Wielkich Jego

Ekscelencja Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański wyróżnił koronę

żniwną Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Na zdjęciu obok Ks.

Arcybiskupa, pani Grażyna Wlazło i z nagrodą - obrazem Matki Bożej Oliwskiej pani

Bożena Kiełczykowska. Dziękujemy Metropolicie Gdańskiemu za to wielkie

wyróżnienie oraz gratulujemy parafiankom, które wykonały piękny wieniec żniwny.
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Homilia Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia
Metropolity Gdańskiego wygłoszona podczas Mszy świętej  w
sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach Wielkich: 11 września
2011 roku

1. Do Matki Bo¿ej T1. Do Matki Bo¿ej T1. Do Matki Bo¿ej T1. Do Matki Bo¿ej T1. Do Matki Bo¿ej Tr¹bkowskiejr¹bkowskiejr¹bkowskiejr¹bkowskiejr¹bkowskiej
Przybywamy do słynącego łaskami obrazu Matki Bożej

Trąbkowskiej, która w tym wizerunku odbiera cześć
wiernych już od czasów wiktorii wiedeńskiej króla Jana
III Sobieskiego. Dokładnie 328 lat temu połączone siły
polskie, austriackie i niemieckie pod dowództwem
naszego monarchy obroniły Europę przed wdzierającą się
od wschodu i południa osmańską nawałą. Dziś także mija
10 lat dzielących nas od chwil grozy na ziemi
amerykańskiej. Chwil terrorystycznych ataków, które
spowiły w lęku świat spragniony pokoju i bezpieczeństwa.

Dziś jednak gromadzi nas inna okoliczność. Przed
ołtarzem wyrosły dożynkowe wieńce. Przybywamy do
Maryi, której Imienia wzywamy jako Królowej Pokoju,
aby podziękować za plony tej ziemi, z której wyrasta i
Bogu służy lud Archidiecezji Gdańskiej: z Wyżyn, z Żuław
i Kaszub. Serdecznie pozdrawiam Pielgrzymów ze
wszystkich zakątków naszej diecezji. Widziałem, jak
wychodzili nawet ode mnie, ze Starych Szkotów – z
Kolegiaty św. Ignacego. Trąbkowski obraz przed prawie
ćwierć wiekiem zwieńczył papieskimi koronami
błogosławiony Jan Paweł II. Trwamy w dziękczynieniu
za Jego beatyfikację, za ten czcigodny Owoc polskiej
ziemi, którym możemy się chlubić i za jego przykładem
także przynosić duchowe owoce.

Gromadzi nas uroczystość odpustowa – ku czci
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Cześć Świętej Bożej
Rodzicielki i Jej macierzyńska opieka okala naszą
Archidiecezję z północy i z południa. „Bliźniaczy” odpust
odbywa się w tych dniach w Swarzewie – w Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Polskiego Morza. W ubiegłym
tygodniu nawiedziłem je dwukrotnie, modląc się także z
chorymi, udzielając im Świętego Namaszczenia i
błogosławiąc Najświętszym Sakramentem. Dzisiaj zaś
dziękujemy Panu Bogu za plony tej ziemi i jednoczymy
się z jej ludem w modlitwie. Z wieku na wiek, z roku na
rok, ziarno rzucone w polską ziemię wschodzi plonem
urodzaju. Z roku na rok mieszkańcy polskiej wsi
przychodzą tu, przed oblicze Matki Bożej Trąbkowskiej
na swoje święto dziękczynienia. Błogosławiony bądź Boże
nasz, Gospodarzu polskiego żniwa.

2. Pr2. Pr2. Pr2. Pr2. Przeznaczeni do wielkoœcizeznaczeni do wielkoœcizeznaczeni do wielkoœcizeznaczeni do wielkoœcizeznaczeni do wielkoœci
Kto rzuca ziarno w ziemię jest człowiekiem z

przyszłością. Tracąc z oczu zboże, oczekuje plonu. Stawia
sobie pytania: kiedy wzejdzie, kiedy dojrzeje, jakie będą
zbiory. Odczytane przed chwilą słowa Listu św. Pawła
Apostoła do Rzymian mówią nam o plonowaniu ludzkiego
ducha. Odsłaniają przyszłość człowieka wierzącego, jego
przeznaczenie. Pragniemy znać przyszłość. Siejąc
czekamy na zbiory. „Albowiem [Bóg] tych, których od
wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali
na wzór obrazu Jego Syna (…) Tych zaś, których
przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych

też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też
obdarzył chwałą” (Rz 8,29-30). On. Jezus Chrystus. Pan
żniwa. Dobry Pasterz! „(…) Z tymi, którzy Go miłują
współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28).

Kiedy więc jako ludzie wiary mówimy o przeznaczeniu,
to zawsze z myślą o dobru, które Bóg dla nas przygotował.
Każdego z nas przeznaczył, abyśmy się stali jak Chrystus
– święci i nieśmiertelni. Każdego z nas we Chrzcie Świętym
Stwórca Wszechświata i Pan wieków wezwał do najgłębszej
więzi ze Sobą, do komunii z Bogiem. Maryja, której
Narodzenie czcimy we wrześniowych odpustach stała się
jedno z Chrystusem, przed wiekami umiłowana, przed
wiekami wybrana, by stać się Matką Syna Bożego. By dzięki
Słowu i mocy Ducha Świętego stać się jedno z Chrystusem
– Matką niosącą w swym dziewiczym łonie Zwycięzcę
śmierci i Dawcę życia.

Jakże się to stało? „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze
jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten,
który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od
początku, od dni wieczności” (Mi 5,1). Bóg przewidział.
Siedem wieków przed Chrystusem zabrzmiały słowa
Proroka Micheasza. A ty, Ziemio Trąbkowska, Kolbudzka,
Żuławska, Kaszubska – nie jesteś zgoła najlichszą. Przez
wieś biegną drogi polskiej historii. W przestrzeni wsi kryją
się skarby narodu: skarby języka, kultury, obyczaju. Jak
słoje w drzewach odkładały się przez pokolenia. Czerpali
z nich twórcy kultury narodu, odkrywając ich piękno i
czar.

Czy to co byle jakie, co pozorne, co łączy się z pojęciem
kultury masowej, wypłucze ze wsi to co trwałe, piękne,
swoiste? Przedwczoraj, także w waszym imieniu,
podniosłem głos protestu przeciw niszczeniu publicznych
mediów przez pseudoautorytety. Przeciwko lansowaniu
wrogów religii, chrześcijaństwa i Kościoła, przeciwko
najmowaniu na telewizyjną antenę ludzi otwarcie i bez
żenady służących szatanowi – nie z ludzkiej słabości – ale
z cynizmem i determinacją. Bo oto w sytuacji, w której
istnieje duży wybór profesjonalnych krytyków muzycznych
Program Drugi Telewizji Polskiej zatrudnia do udziału w
swoim programie słynnego skandalistę Adama „Nergala”
Darskiego. Nie może iść komercja przed dbałością o tkankę
życia społecznego, ani chęć przyciągnięcia widzów przed
kultywowaniem wartości budujących Naród. Nie na to
Chrystus nas wezwał, powołał, zaufał, usprawiedliwił. „(…) A
których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą” (Rz 8,30).

3. W ho³dzie Ludziom Pracy na roli3. W ho³dzie Ludziom Pracy na roli3. W ho³dzie Ludziom Pracy na roli3. W ho³dzie Ludziom Pracy na roli3. W ho³dzie Ludziom Pracy na roli
Już za tydzień udajemy się na Jasną Górę z Ludźmi

Pracy, aby Bogu zawierzyć ich trudy, rodziny, troski.
Powiozę tam w sercu również Was – Bracia Rolnicy,
uczestnicy chłopskiego trudu. Macie ten niezwykły
przywilej: współuczestniczycie w cudzie urodzaju. Żaden
z zawodów nie jest tak bliski Bożej rzeczywistości jak
zawód rolnika. Żaden nie dociera tak blisko tajemnicy
Boga, objawiającego się w świecie przyrody. Dziś
przyszliście przed Ołtarz Eucharystycznej Ofiary
przynosząc skarb największy rolniczego trudu: chleb. Idzie
rolnik z chlebem w ręku, aby zaspokoić głód każdego.
Dłonie, które chleb trzymają są znakiem pojednania,
znakiem miłości, znakiem tego wewnętrznego bogactwa,
które przekracza granice egoizmu. Bywał ten chleb z
chłopskich rąk siłą wyrywany. Bywał marnotrawiony.
Także lekceważony, niesprawiedliwie dzielony. Tym
większa jest Wasza zasługa – przed Bogiem, przed Narodem,
że wyciągacie do bliźnich dłoń, która trzyma chleb.

BŁOGOSŁAWIONY BĄDŹ
BOŻE NASZ, GOSPODARZU

POLSKIEGO ŻNIWA
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Z kart odczytanej dziś Ewangelii spogląda na Wasze
dary Święty Józef – Mąż opatrznościowy, patron ludzi
ciężkiej, fizycznej pracy. Czytamy, iż był człowiekiem
sprawiedliwym. Nie chciał cudzej niesławy, pognębienia.
Do niego, człowieka o czystym sercu, zwrócił się anioł
Pański: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie
Maryi, twej Małżonki. (…) Porodzi Syna, któremu nadasz
imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”
(Mt 1,20-21). Nazwany został Józef Synem Dawida –
synem królewskiego rodu. Trzydzieści lat później
nazywali tak Jezusa Jego rodacy, zwłaszcza, gdy znaleźli
się w potrzebie, gdy szukali u Pana pomocy. „Jezusie,
Synu Dawida, ulituj się nade mną” – wołał ślepiec
Bartymeusz i tylu innych (Łk 18,38). Przez anioła Bóg
zwrócił się do świętego Józefa, wydobył go z mroku
pokoleń jako człowieka zakorzenionego w dziejach
swojego narodu, w jego kulturze i tradycji.

Błogosławiony Jan Paweł II – jakże nam bliski – tyle
razy pielgrzymował przez polską ziemię, błogosławiąc jej
ludowi, błogosławiąc zasiewy i plony. Także w pamiętnym
roku 1999, ostatnim roku przygotowania do Wielkiego
Jubileuszu Odkupienia pielgrzymował nasz błogosławiony
Rodak przez gotujące się do żniwa polskie łany. Zdarzyła
się podczas tej pielgrzymki chwila niezwykła: Papież Jan
Paweł II wszedł w progi polskiego, chłopskiego domu.
Miało to miejsce na Suwalszczyźnie, w Leszczewie, wiosce
położonej nad brzegiem jeziora Wigry. Odwiedził rodzinę
rolników: Stanisława i Bożenę Milewskich, ich dzieci,
sąsiadów. Jeszcze tego samego dnia, w Studzienicznej
padło pytanie: „Czy to zamożni ludzie?” Ojciec Święty
odpowiadał: „Bogactwa tam nie widziałem, ale bogactwo
ducha tak”. Bogactwo ducha!!! Spotkał tam, we wnętrzu
domu jakich w Polsce tysiące, chłopską godność, chłopską
pobożność, chłopską wiarę, miłość i łagodność. Słuchała
polska tego dialogu Ojca Świętego ze Stanisławem
Milewskim, gospodarzem na jedenastu hektarach. Nie
skorzystał z okazji, aby się przed Papieżem poskarżyć,
użalić, coś dla siebie uzyskać. Dowiedziałem się później,
że Państwo Milewscy zostali nawet Starostami Dożynek.
Ten polski rolnik wobec niezwykłego Gościa mówił o
radościach swojego życia: dobrych plonach, udanym
życie, pszenicy, o własnym chlebie, mleku, krówkach,
koniku. Chcemy – wyznał Ojcu Świętemu – „kochać Pana
Boga, wszystkich ludzi” – żyć z nimi w zgodzie. Mówił
też Ojcu Świętem o związku swego codziennego życia z
Bogiem. Widoku na wigierski kościół z górki pod lasem,
o dźwięku dzwonów, który stamtąd wypływa… Stanisław
Milewski, polski rolnik – jeden z was.

4. Ch³opskie pytania4. Ch³opskie pytania4. Ch³opskie pytania4. Ch³opskie pytania4. Ch³opskie pytania
Ta niezwykła specyfika zawodu rolnika – producenta

chleba, żywności – podstawy bytu całego Narodu –
wyostrza jeszcze wagę problemów, przed którymi stoi
dziś polska wieś. Wyostrza problemy, na które musimy
odpowiedzieć wszyscy. Wszyscy! Tak, wszyscy, którzy
spożywają chleb – „owoc ziemi i pracy rąk ludzkich” –
dodajmy – owoc polskiej ziemi i polskiego rolnika. Ale są
też chłopskie pytania: o kształt przyszłości, o koszty
przystosowania się do struktur europejskich. Jak
pogodzić to, co dotąd wydawało się trwałe i stabilne z
wyzwaniem nowej ekonomii, nowych rozwiązań? Skąd
znaleźć środki na konieczne inwestycje, na wyrównanie
dysproporcji rozwoju? Co i ile uprawiać? Czy prawo jest

równe dla wszystkich? Dlaczego mleko tańsze od wody, a
zbożem chcą palić w piecach? Dlaczego upadły polskie
cukrownie, by cukier absurdalnie drożał? Dlaczego mięso
można eksportować na Wschód tylko w teorii? Co będzie
z lasami, które od czasów II Rzeczypospolitej były lasami
państwowymi? Chroniła je i zabiegała o nie armia leśników.
Jak budować zaufanie do struktur państwa i samorządu,
które mają przecież narodowi służyć, tylko narodowi!

To są pytania, które stawia wielu z Was tutaj obecnych.
Bo wieś polska to nie pustynia, a jej mieszkańcy to nie
masa upadłościowa. To rzeczywistość życia Narodu, ważna,
niezbywalna, niemożliwa do zastąpienia. „A to Polska
właśnie” – mówił poeta. Trzeba żeby jej Polska, cała Polska,
wszystkie stany, wszystkie instytucje – pomogły. Tym
bardziej, że zbliża się czas wyborów. Dość haseł! Dość
sloganów! Przyłóżcie ucho do Ziemi Matki i słuchajcie jak
bije jej serce Bożym pulsem! Kiedyś mówiło się „każdy
kłos na wagę złota”. Dzisiaj jest podobnie. „Każdy głos na
wagę złota”. Przyjrzyjmy się dokonaniom dla polskiej wsi
każdego, kto ubiega się po raz pierwszy, a zwłaszcza kolejny
o nasze głosy. I nie o politykierstwo tu chodzi. Jesteśmy
upodmiotowieni jako obywatele, jako włodarze tej ziemi,
jako ludzie z tej ziemi wyrośli i w niej zakorzenieni. Może
się dziwicie, że o tych konkretnych sprawach mówię. Tak!
Mówię! Bo żyję problemami wsi, bo na niej bywam, bo
jestem synem polskiej – białostockiej wsi. Dlatego mogę
pytać z goryczą, dlaczego pośród młodzieży studenckiej
mniej niż co dziesiąty student ze wsi się wywodzi? Więcej
było przed wojną w Polsce jak się mówiło do niedawna
burżuazyjno-obszarniczej.

Dzięki Polsce Samorządnej wiele spraw na polskiej,
pomorskiej wsi uległo poprawie. Więcej dróg, szkół,
kanalizacji. Oprócz problemu biedy i strukturalnej zapaści
powstają jednak nowe zagrożenia. Mamy jeszcze dobrą,
zdrową żywność – ekologiczną. Możemy być atrakcyjni.
Ale trzeba zapytać, zwłaszcza w tych miesiącach, jakim
prawem izby polskiego Parlamentu poprzez ustawę o
nasiennictwie otworzyły Polskę na „Genetycznie
Modyfikowane Organizmy” – w skrócie GMO. W imię czego
ruguje się tradycyjne, regionalne nasiona, by żonglować
tworami nie przebadanymi w skali czasu, bez znajomości
ich wpływu na środowisko? Zalety są: odporność na
choroby, plenność, ale także pogarszająca się jakość
żywności, brak naturalnego balansu minerałów
koniecznych do życia. Nieznane właściwości
zmodyfikowanych organizmów roślinnych i zwierzęcych.
Tak, żywność hoduje się nie dla plonu, ale plon nie jest
dla plonu, ale dla życia i zdrowia człowieka!

„Ziemia, kwiatami ściele Mu drogi, - Którędy Pańskie
iść będą nogi! – I okrzyknijcie na wszystkie strony: - Pośród
nas idzie błogosławiony” (Zróbcie Mu miejsce zwr. 4).

Ufam i wierzę głęboko, że przychodzicie do Pani
Trąbkowskiej, rolnicy pomorskiej ziemi, bogaci wszystkim,
co może być bogactwem przed Bogiem. Stanął dziś przy
nas Święty Józef – Mąż Opatrznościowy, Opiekun Świętej
Rodziny. Tak jak i Jego – i naszym największym skarbem
jest Jezus Chrystus. On zechciał stać się Chlebem z Nieba,
pozostać z nami w znaku naszego trudu i naszej radości –
w Chlebie Eucharystycznym. Amen.

Ks. Arcybiskup SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Metropolita Gdański
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Przy ołtarzu polowym w Trąbkach Wielkich.

Od lewej: Irena Niemykin, Bożena Kiełczykowska, Grażyna

Wlazło, Zenon Bistram, Marian Pieczykolan. W dali wieniec

dożynkowy Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.

POBŁOGOSŁAW  PANIE

 TEGOROCZNE  PLONY!

Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz
ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe
plony, Ty poleciłeś synom Narodu Wybranego przynosić do
kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża, przyjmij
dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław
przyniesione tu dary, nowe korony żniwne, owoce i warzywa.
Spraw, Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku
pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy
pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z
każdym, kto będzie w niedostatku.

A po doczesnym życiu niechaj nas, niosących pełne naręcza
dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica
Maryja, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na
przyjęcie do wiecznego szczęścia. Który żyjesz i królujesz

na wieki wieków. Amen.

MODLITWA  ROLNIKA

Panie Boże Wszechmogący, Stworzycielu
Wszechświata i Ojcze Nasz dałeś mi we władanie
Świętą Matkę Ziemie, każesz mi ją uprawiać, orać,
siać i zbierać, aby uzyskać plony, każesz mi
hodować zwierzęta, aby te wytwory Twojej
hojności w przyrodzie i mojej pracy służyły za
pokarm ludziom; daj mi umysł sprawny i zdrowy,
bym mógł czynić dobrze, daj mi serce prawe bym
wytwarzał zdrową żywność i na tyle obfitą, by
żywić tych, którzy pracują w innych zawodach;
daj mi umysł światły i serce szerokie, abym
rozumiał ,że pierwszą i najważniejszą rzeczą jest
nie szkodzić nikomu, ani ludziom, ani przyrodzie,
a potem dopiero, abym mógł zapewnić taką ilość
pokarmu, by służył wszystkim, którzy go
potrzebują. Przez Chrystusa Pana Naszego.   Amen
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Dnia 10 września 2011 roku w Sobowidzu

odbyły się zawody drużyn pożarniczych Gminy

Trąbki Wielkie.  W zmaganiach drużynowych

w różnych kategoriach wiekowych wzięły

udział wszystkie jednostki Ochotniczych

Straży Pożarnych Gminy Trąbki Wielkie.

Gościnnie wystąpiła także drużyna

młodzieżowa z Pszczółek. Zmagania druhów

oceniali i sędziowali  przedstawiciele

Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu

Gdańskim. Godny uwagi jest fakt, iż kobieca

drużyna z OSP w Mierzeszynie zajęła pierwsze

miejsce. Zawody oczywiście zakończyły się

rozdaniem pucharów dla zwycięzców.

Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej

podsumował rywalizację jednostek, natomiast

wójt gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol

podziękował wszystkim uczestnikom zawodów

za podjęty trud i wspaniałą atmosferę.

ANNA KOLASKA

GMINNE ZAWODY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

w SOBOWIDZU: 10 września 2011 roku
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  1. sobota

  2. niedziela

  3. poniedziałek

  4. wtorek

  5. środa

  6. czwartek

  7. piątek

  8. sobota

  9. niedziela

10. poniedziałek

11. wtorek

12. środa

13. czwartek

14. piątek

15. sobota

16. niedziela

17. poniedziałek

18. wtorek

19. środa

20. czwartek

21. piątek

22. sobota

23. niedziela

24. poniedziałek

25. wtorek

26. środa

27. czwartek

28. piątek

29. sobota

30. niedziela

31. poniedziałek

INTENCJE  MSZALNE  październik   2011
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+ Zofia Niemczyk: 1. rocznica śmierci

+ Mieczysław Fryca: 11. rocznica śmierci

+ Dariusz, Stefan, Weronika Klejszmidt

+ Bronisław Falkiewicz, Elżbieta i Jan Wasilewscy

+ Bożena Kołodziejczyk: 6. rocznica śmierci

+ Andrzej Minkiewicz

+ rodzice: Andrzej, Feliksa Bąk oraz zmarli z rodziny Bąków i Bieleckich

+ Ernest Czysarski

   dzięk. błag. w intencji Bernadety i Kazimierza Kolbusz: 32. rocznica ślubu

+ Jan Tocha oraz o zdrowie Marioli

   Klaus Steinert

+ Franciszek, rodzice i rodzeństwo z obojga stron

+ Henryk Chodukiewicz, Kazimiera Chodukiewicz

+ wypominkowa za zmarłych

+ Alfred Rywacki, rodzice z obojga stron z rodzin Rywackich i Ciechanowiczów

+ Paulina i Bolesław Kirylukowie

+ rodzice Zofia i Antoni Marchewka

+ Marek Mierzejewski

+ Jadwiga Góra

   o nawrócenie grzeszników i ratunek dla dusz idących na potępienie

+ Marianna Gajęcka z okazji urodzin

+ Helena Mejer, rodzice, rodzeństwo z rodziny Tarczewskich i Guźniczak

+ Stanisława Jankowska

+ rodzice z obojga stron: z rodzin Bąków i Wiśniewskich oraz brat Jerzy

+ Teresa Błońska

+ Henryk Plata: 22. rocznica śmierci

+ zmarli z rodziny Wohlert i Kolbusz

+ brat Marian: rocznica śmierci

   w intencji Parafian

+ rodzice z obojga stron: Władysława i Marian oraz Helena i Jan i mąż Stanisław

+ Władysław Niemykin: 3. rocznica śmierci

+ Jadwiga i Konrad Lewandowscy

+ Stanisław Ziobroń i zmarli z rodziny Konofał i Sowińskich

+ Jan: 9. rocznica śmierci

   dzięk. błag. w 20. rocznicę ślubu

+ Mirosław Temberski

+ Tadeusz Muszyński oraz zmarli z rodzin Muszyńskich i Mocarskich

   dzięk. błag. w intencji Ewy i Jacka Szuba: 17. rocznica ślubu

   o nawrócenie grzeszników i ratunek dla dusz idących na potępienie

+ Kazimierz Kucmann: rocznica śmierci

+ Zygmunt Walkowski: z okazji urodzin i rodzice z obojga stron

+ Marianna Pieczykolan: rocznica śmierci oraz jej mąż Stanisław oraz

   zmarli z rodziny Kazimierz, Józef, Barbara i Paweł
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INTENCJE MODLITWY

na październik 2011

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Za chorych w fazie terminalnej,
aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w
cierpieniach.
Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia
Misyjnego wzmogły w ludzie Bożym zapał
ewangelizacyjny i wsparcie działalności misyjnej
przez modlitwę i pomoc materialną najuboższym
Kościołom.
Intencja GrIntencja GrIntencja GrIntencja GrIntencja Grup Modlitwy Ojca Pio:up Modlitwy Ojca Pio:up Modlitwy Ojca Pio:up Modlitwy Ojca Pio:up Modlitwy Ojca Pio: Abyśmy umieli
wzorem Jezusa pochylać się nad cierpiącymi i
okazywać miłosierdzie tym, którzy o nie proszą

SAMOTNOŚĆ
Świat zamknięty jest dla samotników.

Pragnienia schowali w marzenia i śnią o nich.
Śnią o malutkim człowieczku,

który jest wielki jak Bóg.
Trzyma samotnika za rękę i prowadzi.

Nie spełnią się jego marzenia, bo jest samotnikiem.
Mottem jego życia jest miłość Boża

i w niej się urzeczywistnia.

h   h   h

PRAGNIENIE
Zabij mnie bo życie jest mdłe, gdy nie ma Ciebie.

Cóż ja uczyniłam, że tak trwam w obłędzie.
Zakochana za życia w Najwyższym.

Na końcu popłynę w otchłań z sercem na ręku
dla Ciebie.

Ono bije mocno i krzyczy: Boże! Ja pragnę!
Do Ciebie!

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie

w ostatnim czasie…

ZOSTZOSTZOSTZOSTZOSTALI OCHRZCZENI:ALI OCHRZCZENI:ALI OCHRZCZENI:ALI OCHRZCZENI:ALI OCHRZCZENI:
1.JAKUB MEIER, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 8, ur.

15 lipca 2011, och. 10 września 2011.
2.MAKSYMILIAN MOCARSKI, zam. Olszanka 4, ur. 10

czerwca 2011, och. 10 września 2011.
3.KLAUDIUSZ WIESŁAW BZDYRA, zam. Zaskoczyn 36,

ur. 19 września 2010, och. 17 września 2011.
ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:

1.STEFANIA BALIŃSKA, zam. Pruszcz Gdański, ul.
Żwirki i Wigury 3/57, ur. 26 marca 1921, zm. 4
września 2011, pogrzeb odbył się 6 września 2011
w Mierzeszynie.

2.KAZIMIERZ KOSTUCH, zam. Warcz 26, ur. 1 stycznia
1934, zm. 10 września 2011, pogrzeb odbył się 14
września 2011 w Mierzeszynie.

MODLITWA  ZA  ROLNIKÓW

Panie Jezu, tak często mówiłeś
o siewcach, żniwiarzach.
Modlę się za naszych rolników.
Oni tak ciężko pracują
i dzielą się chlebem z nami.

Oni są naszymi żywicielami.
Panie, odchodzą ludzie ze wsi,
bo tak często są skrzywdzeni.

Zostają Ci, którzy kochają ziemię,
- ci, którzy żywią i bronią.

Spójrz, Panie na ich spracowane ręce
i wysłuchaj tych, którzy mimo zmęczenia,
wznoszą je do Ciebie z wołaniem;

,,Boże, z Twoich rąk żyjemy,
choć my Ci damy trud i poty,
Ty nam daj urodzaj złoty”

Spójrz, Panie, na chleb,
Który oni przez kapłana składają
Na ołtarzu, aby stał się Komunią Świętą.

Panie, oni znoszą ciężar dnia
I upał południa
-daj im po denarze-
Ty sam bądź dla nich zapłatą!

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a
przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź
nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie
prosimy, a Ty,  Książę wojska niebieskiego, szatana
i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po
tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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