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PIELGRZYMKA DO WIELA

,,Niech pielgrzymowanie przed tron Matki Pocieszenia i na Kalwarię,
dodaje duchowych sił i mocy ducha w codziennym życiu oraz przyczyni
się do udziału w wiecznej szczęśliwości wespół z naszymi Ojcami i
Dobrodziejami.”

ks. Jan Flisikowski, kustosz sanktuarium w Wielu

 W piękny wakacyjny poranek, 28 sierpnia 2014 roku grupa
naszych parafian udała się na pielgrzymkę autokarową do
sanktuarium w Wielu. Już przed godz. 8.00 parafianie
zgromadzili się w kościele św. Bartłomieja Apostoła w
Mierzeszynie na modlitwę w intencji rozpoczynającej się
pielgrzymki. Kilka minut po godz. 8.00 wyjechaliśmy na
pielgrzymkowy szlak. Dobry kierowca, pan Irek w sposób
profesjonalny prowadził gminny autokar szkolny. Tu należą
się podziękowania dla Wójta Gminy Trąbki Wielkie pana
Błażeja Konkola za użyczenie pojazdu. Dziękujemy także
pani Ani Andreskowskiej za czuwanie organizacyjne nad
naszym wyjazdem. Końcówka sierpnia 2014 roku obdarowała
nas piękną pogodą. W autokarze jak zawsze: pobożnie i
wesoło. Rozmowy i żarty. Ale przede wszystkim modlitwy:
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, Różaniec, Koronka
do Miłosierdzia Bożego i śpiewy. Po godzinnej jeździe
byliśmy już w pobliżu Kalwarii w Wielu. Piękna przyroda
Wiela: jezioro, las oraz wzorowo zadbane otoczenie
sanktuarium pasyjnego. Sanktuarium Męki Pańskiej w
Wielu zbudowane zostało w latach 1915 - 1927 według
projektu Teodora Mayra z Monachium. Tu uczestniczyliśmy
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Modlitwa i rozmyślania
pasyjne, ale także podziwianie pięknych stacji i kościółków
- kaplic na całym terenie kalwaryjskim. Byliśmy pod
wrażeniem porządku i zaangażowania miejscowych parafian.
Proboszcz parafii w Wielu, ks. Jan Flisikowski, dobry
duszpasterz i gospodarz miejsca, może być dumny ze
,,swoich ludzi”. Piękno leśnej przyrody Kalwarii Wielewskiej
było jeszcze wzmacniane niesamowitym śpiewem ptactwa.
Niewątpliwie, odprawienie Drogi Krzyżowej w tym świętym
miejscu było dla nas wielkim przeżyciem. Już po godzinie
11. byliśmy w kościele sanktuaryjnym. Dzięki uprzejmości
ks. proboszcza Jana Flisikowskiego, uczestniczyliśmy w
Mszy świętej przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej
Pocieszenia. Święty Wizerunek znajduje się w centrum
pięknego ołtarza. Ten barokowy obraz Matki Bożej
Pocieszenia został namalowany olejem na płótnie w XVIII
wieku. Został przeniesiony z Chojnic do Wiela w 1852 roku.
Obraz zdobi metalowa dekoracja barokowa ze srebrnej blachy,
częściowo złoconej, w postaci sukienek Matki Bożej i
Dzieciątka. Ozdobą są także: korona Matki Bożej, krzyżyk z
opaską na kuli ziemskiej oraz kilka wotywnych plakietek.
Podczas Mszy świętej powierzaliśmy Matce Bożej
Pocieszenia nasze osobiste intencje, naszych rodzin i
parafii. Po Eucharystii jeszcze tradycyjne pamiątkowe,
grupowe zdjęcie pielgrzymów przed łaskami słynącym
wizerunkiem Matki Bożej. Kustosz sanktuarium, ks. Jan
Flisikowski, czyni starania, aby wizerunek Matki Bożej
został ozdobiony papieską koroną przez samego Ojca
Świętego w czasie jego planowanej pielgrzymki do Polski w
roku 2016. Życzymy tego i modlimy się w tej intencji!

Kolejnym punktem naszego pobytu w Wielu był bardzo
spontaniczny posiłek w pobliskiej pizzerii. Po
kilkudziesięciu minutach udaliśmy się w drogę powrotną
do naszych domów. Przystankiem był jeszcze sklep fabryczny
przy Zakładach Porcelany Stołowej ,,Lubiana” S.A. w Łubianie

k. Kościerzyny. Wielu z nas zaopatrzyło się w piękne wyroby
tej polskiej, znanej fabryki porcelany stołowej. Słoneczne
popołudnie przywitało nas w Mierzeszynie. Bardzo dziękuję
wszystkim uczestnikom pielgrzymki za ten wspólny,
pobożny sierpniowy dzień 2014 roku. Niech Matka Boża
Pocieszenia ma Was wszystkich w swojej opiece. Szczęść
Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Najlepsza Matko Pocieszenia, która od tylu lat
ocierasz łzy, leczysz choroby duszy i ciała, wskazujesz
drogę zbawienną zagubionym, przyjmij moją miłość i
oddanie. Przez Twoje Serce Niepokalane oddaję
Jezusowi całe swoje życie. Prowadź mnie drogą
zjednoczenia z Bogiem i pomagaj mi wzrastać w żywej
wierze i miłości.

Tobie, Matko, polecam cały Kościół, Ojca Świętego,
biskupów i kapłanów i osoby poświęcone Bogu. Bądź
Pocieszeniem Strapionych i cierpiących duchowo i
fizycznie.

Umacniaj żywą wiarę naszej młodzieży i ratuj ją przed
niebezpieczeństwem moralnego zniewolenia. Otocz
płaszczem swej opieki nasze rodziny, aby silne Bogiem
umiały dawać świadectwo życia chrześcijańskiego. Nam
wszystkim wyjednaj ducha modlitwy i ofiary, abyśmy
mogli cieszyć się kiedyś oglądaniem Chrystusa, który
jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.

AKT ODDANIA SIĘ W OPIEKĘ
MATCE BOŻEJ POCIESZENIA
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75. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 września 2014 roku

NIKE KTÓRA SIĘ WAHA

Najpiękniejsza jest Nike w momencie
kiedy się waha
prawa ręka piękna jak rozkaz
opiera się o powietrze
ale skrzydła drżą

Widzi bowiem
samotnego młodzieńca
idzie długą koleiną
wojennego wozu
szarą drogą w szarym krajobrazie
skał i rzadkich krzewów jałowca

ów młodzieniec niedługo zginie
właśnie szala z jego losem
gwałtownie opada
ku ziemi

Nike ma ogromną ochotę
podejść
i pocałować go w czoło

ale boi się
że on który nie zaznał
słodyczy pieszczot
poznawszy ją
mógłby uciekać jak inni
w czasie tej bitwy
Więc Nike waha się
i w końcu postanawia
pozostać w pozycji
której nauczyli ją rzeźbiarze
wstydząc się bardzo tej chwili wzruszenia

rozumie dobrze
że jutro o świcie

muszą znaleźć chłopca
z otwartą piersią
zamkniętymi oczyma
i cierpkim obolem ojczyzny
pod drętwym językiem

ZBIGNIEW HERBERT

BALLADY I ROMANSE

,,Słuchaj dzieweczko! Ona nie słucha...

To dzień biały, to miasteczko...”

Nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha,

po gruzach biega naga, ruda Ryfka,

trzynastoletnie dziecko.

Przejeżdżali grubi Niemcy w grubym tanku.

(Uciekaj, uciekaj Ryfka!)

,,Mama pod gruzami, tata w Majdanku...”

Roześmiała się, zakręciła się, znikła.

I przejeżdżał znajomy, dobry łyk z Lubartowa:

,,Masz, Ryfka, bułkę, żebyś była zdrowa...”

Wzięła, ugryzła, zaświeciła zębami:

,,Ja zaniosę tacie i mamie.”

Przejeżdżał chłop, rzucił grosik,

przejeżdżała baba, też dała cosik,

przejeżdżało dużo, dużo luda,

każdy się dziwił, że goła i ruda.

I przejeżdżał bolejący Pan Jezus,

SS-mani go wiedli na męki,

postawili ich oboje pod miedzą,

potem wzięli karabiny do ręki.

,,Słuchaj, Jezu, słuchaj, Ryfka, sie Juden,

za koronę cierniową, za te włosy rude,

za to, żeście nadzy, za to, żeśmy winni,

obojeście umrzeć powinni.”

I ozwało się Alleluja w Galilei,

i oboje anieleli po kolei,

potem salwa rozległa się głucha...

,,Słuchaj, dzieweczko!...Ona nie słucha...”

WŁADYSŁAW BRONIEWSKI
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Pomysł na wyjazd do Lichenia narodził się pewnego
niedzielnego wieczoru. Najpierw miał być to wyjazd
dwóch rodzin dwoma samochodami, później wyjazd
samego chóru wynajętym mikrobusem, ale po
przemyśleniach chcieliśmy dać również naszym bliskim
okazję do spotkania się z Maryją. Każdy członek chóru
zaprosił więc swoich krewnych na pielgrzymkę. Byli to
ludzie z różnych stron, z Gdańska, Suchego Dębu,
Rokitnicy, Trąbek Wielkich i oczywiście z naszej parafii.
Dnia 12 sierpnia 2014 roku o godz. 6 wyjazd. Dla
niektórych z nas, a szczególnie dzieci, było to bardzo
męczące takie ranne wstanie, ale przeżycia jakie były
przed nimi rekompensowały tę ranną pobudkę.

W drodze były śpiew i różaniec do Matki Najświętszej
w intencji nas samych, naszych rodzin oraz księży
pracujących w naszej parafii zarówno w przeszłości jak i
obecnie. Około 30 km przed Licheniem pan Darek, nasz
kierowca zatrzymał się w miejscowości Markowice, gdzie
znajduje się sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości
i Pokoju. Tam zrobiliśmy sobie zdjęcie grupowe a ludzie
pracujący przy kościele spowodowali, iż otworzono nam
kościół i odsłonięto cudowną figurę Matki Bożej. Maryję
przywitaliśmy śpiewem ,,O Maryjo witam Cię” i
mogliśmy się pomodlić, zapalić świecę oraz w
przykościelnym sklepiku kupić różne pamiątki.
Następnym przystankiem był Skulsk, gdzie znajduje się
sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, jednak z powodu
braku czasu i zamkniętego kościoła pojechaliśmy w
stronę Lichenia, żeby zdążyć tam na Mszę  świętą dla
pielgrzymów o godz. 1200.

Wjeżdżając przywitaliśmy Maryję, oczywiście śpiewem
jak na chór przystało. Wielu z nas skorzystało ze
spowiedzi przed Mszą świętą, a później zaczęło się

zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej. Każdy z nas mógł
nasycić się atmosferą tego miejsca w gronie rodziny i
najbliższych przyjaciół. Niektórzy, ci bardziej odważni
wjechali windą lub pokonali 762 stopnie  żeby z wieży
Bazyliki obejrzeć panoramę Lichenia. Nasz kierowca pan
Darek powiedział, że Lichenia nie da się zwiedzić w ciągu
kilku godzin jakie tam spędziliśmy, bo przecież trzeba
też odwiedzić lasek grąbliński, gdzie Matka Boża
objawiała się i gdzie w kapliczce znajduje się kamień, na
którym Maryja zostawiła odciski swych stóp. W lesie
grąblińskim znajdują się kapliczki różańcowe oraz stacje
Drogi Krzyżowej. Tam postanowiliśmy pomodlić się do
Jezusa Chrystusa wspominając Jego mękę i śmierć.
Rozważania drogi krzyżowej miał przygotować Paweł i
stanął na wysokości zadania, sięgnął po przemyślenia
naszego Wielkiego Świętego Jana Pawła II.

O 17.30 opuściliśmy gościnne progi Matki Licheńskiej.
Po wyjeździe pozostał smutek, że tak szybko mija czas.
Chciałabym bardzo podziękować Panu Wójtowi Trąbek
Wielkich Błażejowi Konkolowi za zgodę na wynajęcie
autokaru oraz pani Ani Andreskowskiej, która
zaangażowała wspaniałego kierowcę, który bezpiecznie
odwiózł nas do domu. Dziękuję też pielgrzymom za
cudowną atmosferę pielgrzymki.

IWONA FENSKA
Pielgrzymi z Mierzeszynia i okolic

w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu

NASZE SPOTKANIE
Z PANIĄ LICHEŃSKĄ

Łaskami słynąca statua Matki Bożej czczona pod
nazwą Markowickiej Pani Kujaw (XIV-XV wiek).
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PRZESŁANIE PATRIARCHY
LOUISA RAPHAELA I SAKO

PATRIARCHY BABILONII KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
OBRZĄDKU CHALDEJSKIEGO

Do wszystkich chrześcijan w Polsce i wszystkich ludzi
dobrej woli. Do wszystkich, którzy są zainteresowani
tym, aby Irak pozostał Ojczyzną dla wszystkich swoich
dzieci. Do wszystkich przywódców, którzy kreują
stanowiska i opinie. Do wszystkich, którzy głoszą
wolność człowieka. Do wszystkich obrońców godności
człowieka i religii.

POKÓJ I MIŁOSIERDZIE OD BOGA!

Po zajęciu przez dżihadystów miasta Mosul i
ogłoszeniu go państwem islamskim, po kilku dniach
spokoju i oczekiwania na przyszłe zdarzenia, nadszedł
teraz czas na przedstawienie negatywnych skutków tych
wydarzeń dla chrześcijańskiej ludności miasta i jego
okolic.

Początkowym znakiem było porwanie dwóch sióstr i
3 sierot, które zostały zwolnione po 17 dniach. To
uwolnienie przeżyliśmy jako błysk nadziei, jak
przejaśnienie się nieba po pojawieniu się chmury
burzowej.

Nagle zostaliśmy zaskoczeni wiadomością o
ogłoszeniu państwa islamskiego i wezwaniem
wszystkich chrześcijan do konwersji na islam lub
zapłacenie joziah (podatek, który muszą płacić wszyscy
nie-muzułmanie żyjący na terenach islamskich) – bez
określania dokładnej jego kwoty. Jedyną alternatywą
dla chrześcijan jest porzucenie miasta i swoich domostw,
udając się na wygnanie tylko w ubraniu, które noszą
na co dzień, i bez zabierania jakiegokolwiek innego
dobytku. Ponadto, zgodnie z prawem islamskim, po ich
odejściu ich domy nie są już ich własnością, ale są
natychmiast skonfiskowane jako własność państwa
islamskiego.

W ostatnich dniach, została namalowana na
frontowych ścianach domów chrześcijan arabska litera
„N” oznaczająca „Nazara” (chrześcijański). Nie wiemy,
co się stanie w następnych dniach, ponieważ w państwie
islamskim – szariat lub islamski kodeks prawa zaczyna
obowiązywać i na jego podstawie wymagane jest wydanie
nowych dokumentów tożsamości dla ludzi w oparciu o
przynależność do związku religijnego lub sekty.

Ta klasyfikacja oparta na religii lub przynależności
do sekty jest dokuczliwa dla muzułmanów, jak również
narusza myśl islamską, która wyrażona jest w Koranie
w słowach: „Ty masz swoją religię i ja mam moją religię”,
jak również w innym miejscu Koran mówi: „Nie ma
przymusu w religii”. Ta klasyfikacja stoi też w dokładnej
sprzeczności z rzeczywistym życiem i historią świata
islamskiego przez ponad 1400 lat i z jego
współistnieniem z innymi religiami i narodami na
Wschodzie i na Zachodzie.

Z całym szacunkiem dla wiary i dogmatów życie

toczyło się w braterstwie między chrześcijanami i
muzułmanami. Tak wiele chrześcijanie mieli wspólnego
z muzułmanami na Wschodzie od początków islamu.
Dzielili się wspólnymi słodkimi i gorzkimi
doświadczeniami życiowymi. Chrześcijańska i
muzułmańska krew została zmieszana, gdy wspólnie
bronili swych praw i ziemi. Razem zbudowali cywilizację,
miasta i dziedzictwo. Naprawdę jest niesprawiedliwe
obecne traktowanie chrześcijan, odrzucanie ich i
wyrzucanie z tej ziemi, uznając ich za nic.

Oczywiste jest, że w wyniku całej tej dyskryminacji
prawnie egzekwowanej może dojść do niebezpiecznego
wyeliminowania możliwości współpracy – współistnienia
większości i mniejszości. To będzie bardzo szkodliwe dla
muzułmanów zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Jeśli ten kierunek zmian będzie nadal realizowany,
Irak stanie twarzą w twarz z katastrofą o wymiarze
humanitarnym, obywatelskim i historycznym.

Wzywamy z wszelkich sił; wzywamy Was po bratersku,
w duchu braterstwa ludzi; wzywamy Was usilnie;
wzywamy Was z powodu ryzyka i pomimo ryzyka.
Błagamy zwłaszcza naszych irackich braci o ponowne
rozpatrzenie i zastanowienie się nad przyjętą strategią
i domagamy się poszanowania niewinnych i bezbronnych
ludzi wszystkich narodowości, religii i wyznań.

 Koran – święta księga islamu – nakazał wierzącym
szanować niewinnych i nigdy nie wzywa do korzystania
ze zdobytych siłą rzeczy, dobytku, własności innych ludzi.
Koran nakazuje dać schronienie wdowom, sierotom,
biednym i bezbronnym i okazywać szacunek „do
siódmego bliźniego”.

„Serce każdego mężczyzny i każdej kobiety gości w
swoim wnętrzu pragnienie życia w pełni, z którego
wyrasta silna tęsknota braterstwa, zapraszająca nas do
komunii z innymi, gdzie nie spotykamy wrogów czy
przeciwników, ale braci – akceptując ich i kochając”
(Papież Franciszek, Światowy Dzień Pokoju 2014). Tego
poczucia braterstwa i solidarności tak bardzo teraz trzeba
w Iraku, aby pomóc naszemu udręczonemu narodowi
pokonać aktualny kryzys, który pogrążył tysiące
niewinnych ludzi w lęku, przerażających cierpieniach i
ciężkich do zniesienia stratach.

Wyrażam wdzięczność za Dzień Modlitwy za
Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie, ogłoszony
przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i
przygotowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc
Kościołowi w Potrzebie. Uroczystość Matki Boskiej z
Jasnogórskiego wizerunku to czas, w którym jednoczymy
się w wołaniu do Matki Pana, aby dała ocalenie irackim
chrześcijanom, jak ocaliła chrześcijaństwo w Polsce.

„Zapewniam was jeszcze: Jeżeli dwaj spośród Was
zgodnie o coś poproszą, otrzymają wszystko od mojego
Ojca, który jest w niebie” (Mt 18,19). Połączmy zatem
nasze głosy i serca przed Bogiem w intencji pokoju.

† LOUIS RAFAEL SAKO
                                          Patriarcha Babilonii Kościoła

Katolickiego obrządku chaldejskiego
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+ Leon Jankowski

w intencji roku szkolnego 2014/2015

+ Jan Kapanke

+ Jan Kiżewski: 5. rocznica śmierci

+ Maria Sławna: 5. rocznica śmierci oraz Zbigniew i Bronisław Antoniewicz

+ Stefania Balińska: 3. rocznica śmierci i Władysław Baliński: 53. rocznica

   śmierci

dzięk. błag. w intencji Jolanty i Andrzeja Plak: jubileusz 25. rocznicy

   sakramentu małżeństwa

dzięk. błag. w intencji Beaty i Daniela Formela: 10. rocznica sakramentu

   małżeństwa

+ Kazimierz Brodziński i Bożena Kołodziejczyk

+ zmarli rodzice i rodzeństwo z rodziny p. Stefanii Ulenberg

dzięk. błag. w intencji Marioli i Romana Kolbusz: 30. rocznica sakramentu

   małżeństwa

+ Sławomir Papis: rocznica śmierci

+ Tadeusz Janiak

+ Mirosław Fryca

+ wypominkowa za zmarłych

+Aleksander Temberski: 43. rocznica śmierci, Helena, Janina,  Henryk,

   Mieczysław Temberscy

+ Wacław Wilga i żona Pelagia

+ zmarli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo z rodzin Zawadzkich, Sarneckich

   i Wojnowskich

+ Stanisław Łada, Jan Łada oraz Aleksander i Bronisława  Michałowscy

+ Marian Miękina, Józefa i Jan Frątczakowie

+ Zofia Brejza: 5. rocznica śmierci, mąż Edwin oraz Zenon Brejza

+ Kazimierz Koprowicz

+ Andrzej Kuchnowski

+ Leokadia i Józef Jasińscy

dzięk. błag. w intencji Róży św. Małgorzaty z Domachowa

+ Piotr Antkiewicz: 12. rocznica śmierci

+ Antoni Gordon: 4. rocznica śmierci

dzięk. błag. w intencji Janusza i Magdaleny Pieczykolan: 12. rocznica

   sakramentu małżeństwa oraz w intencji córeczek Dominiki i Agatki

+ Zofia i Józef Adamczyk

+ zmarli z rodzin Bukowskich i Bladowskich

+ Kazimierz Koprowicz

dzięk. błag. w intencji dzieci i wnuków p. Zofii Szymańskiej

dzięk. błag. w intencji Mariana Pieczykolan: rocznica urodzin oraz w intencji

   ks. kanonika Gerarda Borysa: z okazji imienin

+ Józefa i Bolesław Ronowicz oraz Kazimierz Klonowski

+ Kazimierz Koprowicz

dzięk. błag. w intencji Grażyny i Czesława Wlazło: 35. sakramentu małżeństwa

+ Wacław Stolarski: z okazji imienin oraz Benedykt Stolarski

+ Zygfryd Steinhauer: 8. rocznica śmierci

+ Jadwiga Brodzińska: rocznica urodzin

+ Kazimierz Koprowicz

+ Ewa Temberska i syn Grzegorz (intencja od brata i żony)

   1. poniedziałek

   2. wtorek

   3. środa

   4. czwartek

   5. piątek

   6. sobota

   7. niedziela

   8. poniedziałek

   9. wtorek

10. środa

11. czwartek

12. piątek

13. sobota

14. niedziela

15. poniedziałek

16. wtorek

17. środa

18. czwartek

19. piątek

20. sobota

21. niedziela

22. poniedziałek

23. wtorek

24. środa

25. czwartek

26. piątek

27. sobota

28. niedziela

29. poniedziałek

30. wtorek

INTENCJE  MSZALNE  wrzesień 2014
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PROŚBA DO PARAFIAN O SPRZĄTANIE
KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA

PANA JEZUSA
(grafik wg rejonów kolędowych)

6 września: Mierzeszyn od rodziny Grabińskich
    do Lorenc
13 września: Mierzeszyn od rodziny Kolbusz,
    osiedle mleczarskie
20 września: od rodziny Mazur do Antoniewicz
27 września: od rodziny Senderskich do
    Kuchnowskich
4 października: od rodziny Radomskich do
    Czerwińskich
11 października: Kozia Góra i Szklana Góra
18 października: Mierzeszyn wybudowanie od
    strony Błotni i Zaskoczyna
25 października: Mierzeszyn wybudowanie od
    strony Miłowa
31 października: Olszanka wybudowanie,Olszanka
8 listopada: Mierzeszyn wybudowanie od strony
     Domachowa
15 listopada: Miłowo, Miłowo wybudowanie
22 listopada: Błotnia wybudowanie
29 listopada: Błotnia
6 grudnia: Warcz przy szosie
13 grudnia: Warcz wioska
20 grudnia: Zaskoczyn
23 grudnia: Domachowo stare domy
27 grudnia: Domachowo 16 i 17
3 stycznia: Domachowo 13, 14 i 15
5 stycznia: Mierzeszyn od rodziny Gajewskich
    do Lewandowskich
10 stycznia: Mierzeszyn od rodziny Grabińskich
    do Lorenc
17 stycznia: Mierzeszyn od rodziny Kolbusz,
    osiedle mleczarskie
24 stycznia: od rodziny Mazur do Antoniewicz
31 stycznia: od rodziny Senderskich do Kuchnowskich
7 lutego: od rodziny Radomskich do Czerwińskich
14 lutego: Kozia Góra i Szklana Góra

uwaga: klucze do kościoła znajdują się u państwa
             K. W. Czerwińskich

INTENCJE MODLITWY
na wrzesień 2014

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:     Aby niepełnosprawni umysłowo
otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują
do godnego życia.

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby chrześcijanie natchnieni
Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i
cierpiącym.

Intencja GrIntencja GrIntencja GrIntencja GrIntencja Grupy Modlitwy œwupy Modlitwy œwupy Modlitwy œwupy Modlitwy œwupy Modlitwy œw. Ojca Pio:. Ojca Pio:. Ojca Pio:. Ojca Pio:. Ojca Pio: Aby kapłani
umieli cieszyć się z realizacji swojego powołania
do szczególnej odpowiedzialności za człowieka.

w ostatnim czasie…

ZOSTALI OCHRZCZENI:ZOSTALI OCHRZCZENI:ZOSTALI OCHRZCZENI:ZOSTALI OCHRZCZENI:ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. JAKUB LUCJAN POLOWCZYK, zam. Mierzeszyn, ul.

Wrzosowa 10, ur. 27 maja 2014, och. 30 sierpnia 2014.
2. ANTONINA ALICJA KOZIEŁŁO, zam. Warcz 8/1, ur.

27 maja 2014, och. 30 sierpnia 2014.

ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:
1. ANDRZEJ ZBIGNIEW LEWANDOWSKI, zam. Pawłowo

19/2 i MONIKA WAJROCH, zam. Olszanka 19/2.
2. MICHAŁ KUCHARSKI, zam. Mierzeszyn, ul. Gdańska

15 i KAMILA KOWALSKA, zam. Ciechanów, ul.
Malinowa 5.

ZMAR£A:ZMAR£A:ZMAR£A:ZMAR£A:ZMAR£A:
1. GENOWEFA PERSAK, zam. Mierzeszyn, ul. Spacerowa

4, ur. 13 grudnia 1923, zm. 14 sierpnia 2014, pogrzeb
odbył się 20 sierpnia 2014 w Gdańsku Srebrzysku.

ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Serdecznie zapraszam Uczniów, Nauczycieli,
Rodziców na uroczystą Mszę świętą na rozpoczęcie
nowego roku szkolnego. Eucharystia będzie
sprawowana w poniedziałek, 1 września 2014 roku
o godz. 9.30 w kościele św. Bartłomieja Apostoła
w Mierzeszynie.
                                        ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

MODLITWA ZA KOŒCIÓ£ W IRAKUMODLITWA ZA KOŒCIÓ£ W IRAKUMODLITWA ZA KOŒCIÓ£ W IRAKUMODLITWA ZA KOŒCIÓ£ W IRAKUMODLITWA ZA KOŒCIÓ£ W IRAKU

Panie Boże, los Iraku jest bardzo trudny, a cierpienie  chrześcijan jest ogromne i nas przeraża. Dlatego
prosimy Cię, Boże, weź życie chrześcijan w Iraku pod swoją opiekę, daj im cierpliwość i odwagę, aby
nadal świadczyli o chrześcijańskich wartościach z ufnością i nadzieją. Boże, pokój jest podstawą
każdego życia; udziel światu pokoju i stabilności, abyśmy mogli żyć razem bez strachu i lęku, z
godnością i radością. Chwała Tobie na wieki. Amen

† LOUIS RAPHAEL I SAKO
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