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Dziękujemy Ci, Maryjo, że nieustannie i niezawodnie kierujesz nas ku Chrystusowi. Czuwaj, Matko
Syna Bożego, nad nami, czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i
Kościołowi świętemu, tak jak to czyniłaś od zarania naszych dziejów. Broń tego narodu, który od tysiąca
lat idzie drogami Ewangelii. Spraw, abyśmy żyli, wzrastali i wytrwali w wierze do końca.

Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca,
Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego,
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej. Amen.

MIERZESZYN z MATKĄ BOŻĄ w LICHENIU
9 sierpnia 2011 roku

bł. JAN PAWEŁ II

Licheń, 7 czerwca 1999 roku
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Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo w obrazie licheńskim, módl się za nami.
Matko Boża Licheńska, opiekunko małżonków w

zachowaniu miłości i wierności,
Matko Boża Licheńska, wzorze matek i kobiet,
Matko Boża Licheńska, pojednawczyni zwaśnionych i

rozbitych rodzin,
Matko Boża Licheńska, wzorze wiary dla rodzin

chrześcijańskich,
Matko Boża Licheńska, pomocnico rodzicom w

wychowaniu dzieci,
Matko Boża Licheńska, jutrzenko prowadząca dzieci i

młodzież do Chrystusa,
Matko Boża Licheńska, strażniczko wiary i wierności

Kościołowi.
Matko Boża Licheńska, Patronko rolników,
Matko Boża Licheńska, Opiekunko ciężko pracujących,
Matko Boża Licheńska, natchnienie artystów i twórców,
Matko Boża Licheńska, Uzdrowicielko wszystkich

chorych,
Matko Boża Licheńska, ucieczko strapionych i

nieszczęśliwych,
Matko Boża Licheńska, Opiekunko przebywających w

domach opieki,
Matko Boża Licheńska, Wspomożycielko głodujących i

potrzebujących pomocy,
Matko Boża Licheńska, Orędowniczko więźniów i

młodzieży w zakładach poprawczych,
Matko Boża Licheńska, nadziejo wyzwolenia z nałogów,
Matko Boża Licheńska, Zwiastunko pojednania z Bogiem.
Matko Boża Licheńska, Patronko księży i braci

marianów,
Matko Boża Licheńska, wzorze dla żyjących według rad

ewangelicznych,
Matko Boża Licheńska, Strażniczko powołań zakonnych

i kapłańskich,
Matko Boża Licheńska, ucieczko umierających,
Matko Boża Licheńska, Przewodniczko pewna do nieba,
Matko Boża Licheńska, Królowo pokoju dni naszych,
Matko Boża Licheńska, Pomocnico Chrystusa, któremu

się oddajemy.
Matko Boża Licheńska, otaczaj opieką Kościół w naszej

Ojczyźnie, prosimy Cię, Matko.
Matko Boża Licheńska, wypraszaj jedność chrześcijanom

i pokój całej ludzkości,
Matko Boża Licheńska, wspomagaj biskupów,

duchowieństwo i zakony,
Matko Boża Licheńska, weź w opiekę nasze wioski i

miasta, fabryki, zakłady pracy i gospodarstwa.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść
nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj
nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się
nad nami.

Módl się za nami, Matko Boża Licheńska,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty w tajemniczy sposób dopełniasz mękę
Chrystusa w członkach Jego Mistycznego Ciała,
dręczonych niezliczonymi cierpieniami; Ty chciałeś,
aby Twojemu umierającemu Synowi towarzyszyła
bolejąca Matka, spraw, abyśmy naśladując Najświętszą
Pannę, z miłością służyli cierpiącym braciom i siostrom
oraz nieśli im pomoc i pociechę. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

Maryjo, Matko Najświętszej Rodziny z Nazaretu,
obecna pośród nas w znaku licheńskiego obrazu,
pozdrawiamy Cię Bolesna Królowo Polski.
Dziękujemy Ci za Twoją macierzyńską miłość, którą
okazujesz całemu Kościołowi i naszej rodzinie.

Stajemy przed Tobą z żywą wiarą i ufnością w
Twoją dobroć Wychowawczyni i Opiekunki rodzin,
aby zawierzyć Ci nas samych i wszystkie sprawy
drogie naszym sercom. Zawierzamy Ci Matko
szczęście naszej rodziny, wspieraj nas, chroń,
prowadź drogami Bożych przykazań. Niech nigdy
nie oddalimy się od Jezusa, jedynego Źródła
naszego rodzinnego szczęścia.

Matko Boża Licheńska zawierzamy Ci drogę naszej
wiary, nadziei i miłości. Prowadź nas do Chrystusa
obecnego w każdym człowieku i spraw, abyśmy byli
wrażliwi na potrzebujących pomocy. Spraw, abyśmy
zawierzeni Twojemu Sercu, potrafili spieszyć z
pomocą cierpiącym i ubogim.

Ukochana Licheńska Matko, Ty wiesz co znaczy
iść drogami tej ziemi pośród niebezpieczeństw i
trudności, zawierzamy Ci nasze rodzinne
wędrowanie. Czuwaj nad nami, aby codzienne trudy
i pokusy nie przesłoniły nam Boga i ostatecznego
celu życia, jakim jest szczęście wieczne w niebie.
Bądź Maryjo naszą niezawodną Przewodniczką.

Bolesna Matko Licheńska, otaczaj nas swoją
opieką w chwilach choroby i cierpienia, abyśmy
umieli wtedy zawierzać Bożej Opatrzności i
doświadczali pociechy miłującego Boga.

Otocz opieką wszystkie nasze rodziny i przybądź
wszystkim z pomocą, aby kroczyli drogą prawdy,
sprawiedliwości i miłości. Zagubionym religijnie
pomóż powrócić do Boga i Kościoła świętego.
Trwającym w niewoli grzechu wyproś łaskę
nawrócenia i pojednania z Bogiem.

Licheńska Pani, Patronko naszej rodziny, strzeż
nas i zachowaj w miłości wzajemnej i wierności
Bogu.

Matko Zbawiciela, bądź Gwiazdą nadziei jedności
w naszej codziennej pielgrzymce do domu Ojca w
niebie. Amen.

LITANIA DO MATKI BOŻEJ

LICHEŃSKIEJ

AKT ZAWIERZENIA RODZINY

MATCE BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
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Serdecznie zapraszam wszystkich

Parafian i Gości na tegoroczną

uroczystość odpustową ku czci św.

Bartłomieja Apostoła. Mszy świętej

(sumie odpustowej) przewodniczyć

będzie i wygłosi homilię w kościele

Najświętszego Serca Pana Jezusa w

Mierzeszynie, ks. dr WIESŁAW

SZLACHETKA proboszcz Parafii św.

Polikarpa BM w Gdańsku Osowej.

ks. Andrzej

WRAŻENIA Z PIELGRZYMKI
DO LICHENIA

*   *   *
Dnia 9 sierpnia 2011 roku wcześnie rano przed

kościołem św. Bartłomieja zebrali się pątnicy

autokarowej pielgrzymki do Lichenia. Pomimo chłodu i

opóźnienia autokaru szczęśliwi wyruszyliśmy do Matki

Bożej. Każdy z nas miał swoją osobistą intencję  i potrzebę

z którą tam pojechał. Może chwila zadumy, refleksji, a

może oddanie w opiekę Matce Bożej swojej rodziny,

dzieci albo też podziękowanie za opiekę, wiarę i

dotychczasowe życie. Kto był pierwszy raz w Licheniu

na pewno był zachwycony ogromem bazyliki, jej pięknem

i wystrojem. W sanktuarium zadbany jest każdy zakątek.

Na uwagę zasługuje przepiękna Droga Krzyżowa z Golgotą

zbudowana z przeróżnych kamieni pochodzących z całego

świata. Tam całą grupą odprawiliśmy nabożeństwo Drogi

Krzyżowej.

Byliśmy zgraną grupą. O godz. 12.00 uczestniczyliśmy

w uroczystej Eucharystii w bazylice, którą

współkoncelebrował ks. Andrzej a służyli przy ołtarzu

nasi ministranci: Kamil, Krzysiu i Dominik. Po Mszy

świętej  każdy z nas zwiedzał sanktuarium maryjne.

Byliśmy na wieży bazyliki, w muzeum oraz w

apartamentach papieskich.

Sądzę, że pielgrzymka dostarczyła wszystkim

uczestnikom wielu duchownych wrażeń i przeżyć, a

zarazem była odskocznią od codziennych naszych

obowiązków.

GRAŻYNA WLAZŁO

ODPUST PARAFIALNY

ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

niedziela, 28 sierpnia 2011 roku

godz. 12.00

14 sierpnia 2011 roku

SIEDEMDZIESIĄTA ROCZNICA
MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI

ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE

MODLITWA
DO ŚW. MAKSYMILIANA

Święty Maksymilianie Mario, najwierniejszy synu
św. Franciszka z Asyżu, zapalony miłością Bożą,
szedłeś przez życie, praktykując cnoty heroiczne i
spełniając święte dzieła apostolskie. Zwróć swój wzrok
na nas, ponieważ jesteśmy twoimi czcicielami i
polecamy się twemu wstawiennictwu.

Opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy,
pociągałeś niezliczone dusze do ideałów świętości,
wskazywałeś im rozliczne formy apostołowania dla
zwycięstwa dobra i dla rozszerzania Królestwa Bożego
na całym świecie. Uproś nam światło i siłę, abyśmy
mogli czynić dobro i pociągać liczne dusze do
Chrystusowej miłości.

Upodobniony do Boskiego Zbawiciela i zjednoczony z
Nim, osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości bliźniego,
że dobrowolnie ofiarowałeś swoje własne życie jako
świadectwo ewangelicznej miłości, aby uratować życie
współbrata więźnia.

Wstaw się do Pana o łaskę dla nas, abyśmy owładnięci
tym samym zapałem miłości, mogli świadczyć wiarą i
czynem o Chrystusie wśród naszych braci i dojść razem
z tobą do błogosławionego posiadania Boga w świetle
chwały. Amen.

*   *   *
Szczęść Boże!

Myślę, że ogrom tej świątyni w Licheniu, którą

zbudowali ludzie na chwałę Bożą jest niczym w

porównaniu do przypowieści biblijnej, że ,,ani ucho

ludzkie nie słyszało, ani oko nie widziało, co przygotował

Pan Bóg dla tych, którzy Go miłują”.

Z serdecznymi pozdrowieniami i podziękowaniem:

pielgrzym MARIAN LORENC
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AKT ODDANIA PARAFII MIERZESZYN

W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ

MATKI KOŚCIOŁA

ZA WOLNOŚĆ KOŚCIOŁA

Cudowny obraz NMP z Jasnej Góry.

Stan z 26 lipca 2011 roku.

  Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła
Chrystusowego i Matko nasza!

My, kapłani i Lud Boży Parafii Mierzeszyn
stajemy dziś przed Tobą, przejęci głęboką troską
o Kościół Chrystusowy na całym świecie, a
zwłaszcza w Ojczyźnie naszej, na progu nowego
Tysiąclecia Wiary, o życie Boże w naszej Parafii
i w rodzinach, o naszą wierność Bogu, Krzyżowi i
Ewangelii Chrystusowej. Pragniemy szczególnym
aktem oddać się Tobie całkowicie na własność, to
znaczy w macierzyńską niewolę i w Twoje dłonie
złożyć wszystko, co mamy najdroższego.

 Przed wiekami sam Ojciec Niebieski ukazał
Ciebie pierwszym rodzicom jako promień nadziei.
Tobie oddał Syna Swego Jednorodzonego, który
narodził się z Ciebie, aby nas zbawić. A Syn Twój,
Najlepsza Matko Boga, Tobie oddał na Krzyżu
wszystko, co miał na ziemi najdroższego: Dzieci
swoje, w osobie umiłowanego ucznia - Jana - cały
Kościół, zrodzony z Jego przebitego boku.

Takim przykładem zachęceni, stajemy dziś tym
ufniej przed Tobą. Oddajemy się Tobie w niewolę
z ciałem i z duszą, umysłem, wolą i sercem. Chcemy
odtąd wszystko uczynić z Tobą, w Tobie i przez
Ciebie, ufni, że Ty sama oddasz nas Twojemu
Synowi, Jezusowi Chrystusowi, który wyzwoli nas
pełną wolnością dzieci Bożych.

Troskliwa Matko Najświętszej Rodziny!
W Twoją macierzyńską niewolę oddajemy

wszystkie rodziny naszej parafii, aby przez Ciebie,
odrodziły się w Bogu i żyły na wzór Rodziny
Nazaretańskiej. Będziemy umacniać w nich
królowanie Twego Syna, bronić czci Imienia Bożego,
strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich
i tradycji ojczystych.

Królowo Polski! Zwycięska Pani Jasnogórska!
Oddajemy Ci szczególnym aktem miłości naszą

Parafię, aby pozostała wierna Tobie i Twojemu
Synowi i przeniosła nienaruszony skarb wiary w
drugie Tysiąclecie Polski Katolickiej.

Matko Kościoła Chrystusowego i Matko nasza,
którą Ojciec Święty Paweł VI na prośbę biskupów
polskich ogłosił Matką Kościoła! Oddajemy Tobie
w Twą macierzyńską niewolę za wolność Kościoła
Powszechnego i Kościoła w Ojczyźnie naszej w
bramach nowego Tysiąclecia, naszą umiłowaną
Parafię, z jej świątynią, kaplicami, naszymi
pasterzami i całym wiernym ludem. Oddajemy Ci
kapłanów, którzy tu pracują, wszystkich, którzy
tu żyją, krzepią się modlitwą i sakramentami
świętymi. Wspieraj nas na drodze do Ojca
Niebieskiego i pomagaj w wypełnieniu obowiązków
zgodnie z nakazami Prawa Bożego i łaski stanu.

Odtąd Matko nasza, uważaj nas, naszą Parafię i
wszystko co posiadamy za wyłączną własność Twoją,
oddaną w więzy Twej słodkiej macierzyńskiej niewoli.
Pozostawiamy Ci całkowite i zupełne prawo
rozporządzania nami i naszą Parafią według Twego
upodobania dla dobra Kościoła Świętego, ku większej
chwale Boga w czasie i w wieczności.

Pragniemy tym aktem zabezpieczyć w Twych
macierzyńskich dłoniach wiarę naszą i
chrześcijańskie obyczaje Narodu drugiego tysiąclecia,
wypraszając równocześnie wolność Kościoła w
Ojczyźnie naszej i na całym świecie. Opiekuj się
nami, rządź i prowadź do Syna Twego, który nas
oddaje Ojcu Niebieskiemu. Zachowaj nas w wierności
Krzyżowi Chrystusowemu, Ewangelii, Kościołowi,
Ojcu Świętemu, naszym Pasterzom. Pragniemy czuć
się bezpiecznie w Twych macierzyńskich dłoniach.

Wierzymy, że kiedyś Ty sama na progu nowego
życia okażesz nas Synowi Twojemu jako umiłowaną
własność Twoją. Amen.

Ks. MIECZYSŁAW MASŁYK
Proboszcz Parafii Mierzeszyn

dnia 20 lipca 1965 roku
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EWA MARIA AELTERMANN

w MIERZESZYNIE

2 sierpnia 2011 roku.

W tym roku mogłam, dzięki Bogu, znowu

odwiedzić kościół mojego wuja, ówczesnego

dziekana w Mierzeszynie. Wciąż wzrusza

mnie to, jakiej czci dostępuje w tym miejscu.

Moi rodzice, niestety nie mogą już cieszyć

się,  jak ceniona jest jego działalność, chociaż

na pewno by sobie tego życzyli. To oni

właśnie, wspierali go w dobrych, ale przede

wszystkim w ciężkich czasach. To oni także,

często z narażeniem własnego życia,

próbowali ratować jego życie, niestety

koniec końców nadaremnie.

Już za swojego życia, mój wuj zawsze sobie

życzył, aby był kiedyś pochowany obok

swojego kościoła. To jego życzenie wypełniło

się. Za to chciałabym w jego imieniu i moich

rodziców z całego serca podziękować tym

wszystkim mieszkańcom Mierzeszyna,

którzy się do tego przyczynili.

EWA MARIA AELTERMANN

tłumaczenie: Joanna i Artur Kurek
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+ Alfred Kraiński: 2. rocznica śmierci

+ Zdzisław, rodzice, dziadkowie z obojga stron z rodziny Kobrzyńskich i Sekietów

   ślub: Łukasz Bluhm i Agnieszka Wańdoch

   ślub: Izabela Gajkowska i Paweł Wysokiński

+ Jan Kiżewski: 2. rocznica śmierci

+ Kazimierz Brodziński i Bożena Kołodziejczyk

+ Izydor Hinz: rocznica śmierci

+ zmarli z rodziny Jąkalskich i Hurko

+ Władysław i Katarzyna Kiełczykowscy

+ Weronika Pietrzak

+ wypominkowa za zmarłych

+ Sławomir Papis

+ Jerzy Kuśmierek: 10. rocznica śmierci

+ Stanisław Łada, Jan Łada oraz Bronisława i Aleksander Michałowscy

+ Klaus Steinert

+ siostra Ewa Temberska

+ zmarli z rodzin Sarneckich, Zawadzkich i Wojnowskich

+ Wacław Wilga: 10. rocznica śmierci

+ zmarli z rodziny Brodowskich

+ Roman Wójcik

+ Ernest Czysarski

+ Marianna Skowrońska, Zygmunt Gołębiewski

+ Andrzej Kuchnowski: z okazji urodzin

+ Zofia i Józef Adamczyk

+ Zygfryd Steinhauer

+ Marian Miękina, Jan i Józefa Frątczak

   dzięk. błag. w intencji wnuków i łaski zdrowia w rodzinie

+ Antoni Gordon: 1. rocznica śmierci

   dzięk. błag. w 9. rocznicę ślubu Magdy i Janusza Pieczykolan oraz ich córeczek

   Dominiki i Agatki

+ Lila Skiba oraz rodzice Cyrkowscy

+ Klaus Steinert: 1. rocznica śmierci

+ Karolina i Władysław Kurkowie

+ Jadwiga Brodzińska: z okazji urodzin

   o błogosławieństwo Boże i dalszą opiekę Matki Bożej w rodzinie Grażyny

   i Czesława Wlazło w 32. rocznicę ślubu

+ rodzice i rodzeństwo z rodziny Dawidowskich

+ Piotr Antkiewicz: 9. rocznica śmierci (intencja od rodziców)

+ Ernest Czysarski

+ Wacław Stolarski

+ zmarli z rodzin Wohlert, Kolbusz i Szymanowskich

+ zmarli z rodziny Balińskich i Turskich oraz Władysław Baliński:

   50. rocznica śmierci

  1. czwartek

  2. piątek

  3. sobota

  4. niedziela

  5. poniedziałek

  6. wtorek

  7. środa

  8. czwartek

  9. piątek

10. sobota

11. niedziela

12. poniedziałek

13. wtorek

14. środa

15. czwartek

16. piątek

17. sobota

18. niedziela

19. poniedziałek

20. wtorek

21. środa

22. czwartek

23. piątek

24. sobota

25. niedziela

26. poniedziałek

27. wtorek

28. środa

29. czwartek

30. piątek

INTENCJE  MSZALNE  wrzesień   2011
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Cierpienie uszlachetnia nas.
Jest wymowne w swoim rodzaju

Co znaczyłby świat bez bólu.
Jedynie pustkę w uczuciach.

Przez cierpienie rodzi się miłość
przez Boga stworzona.

To jest dar.
Istotą życia jest cierpienie i miłość.

Szczęśliwy jest świat kochając.
Poznać miłość to powołanie człowieka.

Ona tworzy życie, piękno i czar.
W tych czasach nie ma wielkiej miłości,

Bo zbyt łatwo się ją zdobywa zanim jeszcze dojrzeje.
Grzech zabija uczucia,

stają się one zwykłą codziennością.
Czysta miłość bez grzechu dojrzewa

w milczeniu, trwa.
Źródłem miłości jest Bóg.

On zapala światło, gdy stanie się jej apogeum.
Miłość prawdziwa jest czysto duchowa,

ma tylko oczy i ręce.
Nie traci zmysłów, jest spokojna.

Tylko miłość do Boga może otworzyć drzwi
do tajemnicy istnienia,
Bycia w jaźni człowieka.

W tajemnicy tej mieści się źródło początku
i końca świata.

W nim następuje kolejność powstania istnienia
i jego zakończenia.

Nareszcie otworzyłam oczy.
Dusza pozna wielką miłość, która uleczy wszelkie

rany ziemskiego bytowania.
To jest powrót do Domu po pielgrzymce na ziemi

i skończy się to, co się zaczęło.
Przewartościowałam moje dotychczasowe poznanie

w komunikacji z przyrodą.
Moja dusza ogarnia przestrzeń.
Jestem polem, łąką, ogrodem.

Jestem Ja.
Wszystko. Warta świata, przeznaczenia.

Jemu poświęcona.
Aby dla zdrowych lekarzem być.

PIEŚN O MIŁOŚCIw ostatnim czasie…

ZOSTALI OCHRZCZENI:ZOSTALI OCHRZCZENI:ZOSTALI OCHRZCZENI:ZOSTALI OCHRZCZENI:ZOSTALI OCHRZCZENI:
1.DORIAN KAROL ADAMCZYK, zam. Zaskoczyn 8/3,

ur. 13 maja 2011, och. 30 lipca 2011.
2.KLARA BURANDT, zam. Schwarzer Berg 13, Bad

Berensen, Niemcy, ur. 12 listopada 2009, och. 6
sierpnia 2011.

3.ALEKSANDER BARTŁOMIEJ JUREK, zam.
Mierzeszyn, ul. Wolności 27/2, ur. 24 maja 2011,
och. 13 sierpnia 2011.

4. WIKTORIA DZIURZYŃSKA, zam. Zaskoczyn 2/2,
   ur. 24 lutego 2011, och. 20 sierpnia 2011.
5. MAREK JAN SOBAŃSKI, zam. Malbork, ul.

Słowackiego 71/2, ur. 17 lipca 2011, och. 20
sierpnia 2011.

ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:
1.WŁODZIMIERZ ANTONI PIETRZAK, zam.

Mierzeszyn, ul. Gdańska 7 i ADRIANA ŁOSIŃSKA,
zam. Grabowo, ul. Ks. Grzeni 9.

PRZYST¥PI¥ DO O£TPRZYST¥PI¥ DO O£TPRZYST¥PI¥ DO O£TPRZYST¥PI¥ DO O£TPRZYST¥PI¥ DO O£TARZA, ABY ZAARZA, ABY ZAARZA, ABY ZAARZA, ABY ZAARZA, ABY ZAWRZEÆWRZEÆWRZEÆWRZEÆWRZEÆ
SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA:SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA:SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA:SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA:SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA:
1.dnia 3 września 2011 o godz. 1500:
  ŁUKASZ WIESŁAW BLUHM, zam. Warcz 2 i

AGNIESZKA WAŃDOCH, zam. Warcz  2.
2.dnia 3 września 2011 o godz. 1630:
   PAWEŁ WALDEMAR WYSOKIŃSKI, zam. Gdańsk

Stogi, ul. Pawia 2-B-2 i IZABELA AGNIESZKA
GAJKOWSKA, zam. Domachowo 6/2.

ZMAR£Y:ZMAR£Y:ZMAR£Y:ZMAR£Y:ZMAR£Y:
1.TERESA BŁOŃSKA, zam. Warcz 3/1, ur. 20 grudnia

1941, zm. 7  sierpnia 2011, pogrzeb odbył się 10
sierpnia 2011 w Mierzeszynie.

2.ZENOBIA BARBARA BOGUSZ, zam. Zaskoczyn 11,
ur. 23 maja 1933, zm. 8 sierpnia 2011, pogrzeb
odbył się 11 sierpnia 2011 w Mierzeszynie.

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie

SPECJALISTYCZNY

OŚRODEK WSPARCIA

DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Rusocin, ul. Macieja Rataja 10

tel. 58 691 19 36
Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 do 19.00.

INTENCJE MODLITWY

na wrzesień 2011

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:
Za wszystkich nauczycieli, aby umieli
przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać
autentyczne wartości moralne i duchowe.

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:
Aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane po
kontynencie azjatyckim z zapałem głosiły
Ewangelię, radością wiary dając
świadectwo jej piękna.

Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:
Abyśmy pamiętali, że wychowujemy siebie
nawzajem, naszych najbliższych i młode
pokolenie w każdej sytuacji życiowej.
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UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP W BŁOTNI
15 sierpnia 2011 roku

Maryja została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów.
Bracia i Siostry!
Radują się zastępy aniołów! Raduje się ziemia cała! Radujemy się także my zgromadzeni na tej Mszy świętej, tutaj w Błotni!
,,Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd

dwunastu” (Ap 12,1). Pismo święte nie ukazuje nam wydarzenia Wniebowzięcia Maryi. Jednak Kościół w tym obrazie
apokaliptycznym Umiłowanego ucznia Pańskiego zawsze widział Matkę Bożą, Jej wybranie przez Boga do szczególnej misji
oraz Jej nagrodę w niebie. Bóg wziął Ją po doczesnym życiu z ciałem i duszą do nieba. W jakiś sposób to wydarzenie przypomina
nam największe sanktuarium świata: Ziemia Święta. Tam, pod Górą Oliwną w pobliżu Ogrodu Getsemani Maryja zakończyła
swój ziemski żywot: zasnęła. Dziś przypomina nam o tym wspaniała świątynia, otoczona opieką przez Kościół Wschodni.
Nieco dalej, za Cedronem, za murami Jerozolimy wznosi się Góra Syjon. To tam, według Tradycji, apostołowie przenieśli
Maryję a Jej Syn Jezus Chrystus zabrał Ją z ciałem i duszą do Siebie.

Maryja została wzięta do nieba. Ale pozostała także z nami! O tym mówi nam wiara, wewnętrzne przekonanie, Jej bliskość.
O tym przypomina nasza pobożność, a także ta kapliczka tu w Błotni. Wizerunki NMP w sanktuariach, naszych kościołach i
domach są tego wyrazem. Dziś Maryja mówi nam o swojej bliskości z nami, tu na ziemi. Jednocześnie przypomina nam, że
nasz dom jest jednak w niebie. Z dnia na dzień jesteśmy bliżej niego. Cała misja Chrystusa zmierzała do tego, by nas odkupić i
wprowadzić do Królestwa Niebieskiego. W drodze do niego Maryja jest naszą przewodniczką i pomocą.

Bardzo dziękuję, że dziś razem z Wami mogę świętować tegoroczną uroczystość Wniebowzięcia NMP tu, w Błotni. Wasza
wioska ma być zawsze jedną rodziną zgromadzoną pod płaszczem Matki Bożej. Wzywajcie jak najczęściej Jej pomocy. Bierzcie
z Niej wzór. Pamiętajcie, że Ona zawsze na Was patrzy i oczekuje Was w Królestwie Niebieskim!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI


