
Numer 21 (55)         Mierzeszyn,   wrzesień  2012 r.        ISSN 2082-0089      Rok 3

GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

ODPUST W PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE POD PRZEWODNICTWEM

KS. PRAŁATA WŁODZIMIERZA KOZŁOWSKIEGO,
PROBOSZCZA PARAFII ŚW. JANA Z KĘT

W RUMI JANOWIE, DZIEKANA DEKANATU REDA
19 sierpnia 2012 roku

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie, niedziela 19 sierpnia 2012 roku.

Od lewej: ks. Andrzej Sowiński, ks. prałat Edward Szymański, ks. prałat Włodzimierz Kozłowski,

ks. kanonik Gerard Borys, ks. Ireneusz Koziorzębski. W uroczystości odpustowej uczestniczyli

także: ks. Bronisław Chudy, ks. Dariusz Cieniewicz i ks. Bolesław Antoniów.
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Niedziela, 2 wrzeœnia - rozpoczêcie odpustuNiedziela, 2 wrzeœnia - rozpoczêcie odpustuNiedziela, 2 wrzeœnia - rozpoczêcie odpustuNiedziela, 2 wrzeœnia - rozpoczêcie odpustuNiedziela, 2 wrzeœnia - rozpoczêcie odpustu
  7.307.307.307.307.30 Msza święta z homilią
11.0011.0011.0011.0011.00 Uroczysta Msza święta z procesją  eucharystyczną

- celebruje ks. kanonik Gerard Borys
18.0018.0018.0018.0018.00 Msza święta z homilią
21.0021.0021.0021.0021.00 Apel Jasnogórski

Poniedzia³ek, 3 wrzeœnia - dzieñ ma³¿eñstwPoniedzia³ek, 3 wrzeœnia - dzieñ ma³¿eñstwPoniedzia³ek, 3 wrzeœnia - dzieñ ma³¿eñstwPoniedzia³ek, 3 wrzeœnia - dzieñ ma³¿eñstwPoniedzia³ek, 3 wrzeœnia - dzieñ ma³¿eñstw
17.0017.0017.0017.0017.00 Różaniec w intencji małżeństw
18.0018.0018.0018.0018.00 Msza święta z odnowieniem przysięgi
           małżeńskiej - celebruje ks. Patryk Misiewicz
            z Parafii bł. Doroty z Mątów w Gdańsku Jasieniu
21.0021.0021.0021.0021.00 Apel Jasnogórski

Wtorek, 4 wrzeœnia - dzieci szkolne, nauczyciele;Wtorek, 4 wrzeœnia - dzieci szkolne, nauczyciele;Wtorek, 4 wrzeœnia - dzieci szkolne, nauczyciele;Wtorek, 4 wrzeœnia - dzieci szkolne, nauczyciele;Wtorek, 4 wrzeœnia - dzieci szkolne, nauczyciele;
            dziêkczynienie za Chrzest i Eucharystiê            dziêkczynienie za Chrzest i Eucharystiê            dziêkczynienie za Chrzest i Eucharystiê            dziêkczynienie za Chrzest i Eucharystiê            dziêkczynienie za Chrzest i Eucharystiê
17.0017.0017.0017.0017.00 Nabożeństwo maryjne
18.0018.0018.0018.0018.00 Msza święta z homilią - celebruje ks. Marcin
           Sprengel  z  Parafii  św.  Ojca Pio  w Gdańsku
            Ujeścisku
21.0021.0021.0021.0021.00 Apel Jasnogórski

ODPUST W SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ

W TRĄBKACH WIELKICH - 2012

Œroda, 5 wrzeœnia - dzieñ Liturgicznej S³u¿by O³tarza iŒroda, 5 wrzeœnia - dzieñ Liturgicznej S³u¿by O³tarza iŒroda, 5 wrzeœnia - dzieñ Liturgicznej S³u¿by O³tarza iŒroda, 5 wrzeœnia - dzieñ Liturgicznej S³u¿by O³tarza iŒroda, 5 wrzeœnia - dzieñ Liturgicznej S³u¿by O³tarza i
            nadzwyczajnych szafarzy Komunii œwiêtej            nadzwyczajnych szafarzy Komunii œwiêtej            nadzwyczajnych szafarzy Komunii œwiêtej            nadzwyczajnych szafarzy Komunii œwiêtej            nadzwyczajnych szafarzy Komunii œwiêtej
17.0017.0017.0017.0017.00 Nabożeństwo połączone z adoracją
           Najświętszego Sakramentu
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 Msza święta - celebruje ks. Łukasz Babul z Parafii
            Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej
21.0021.0021.0021.0021.00 Apel Jasnogórski

Czwartek, 6 wrzeœnia - dzieñ czcicieli Matki Bo¿ej -Czwartek, 6 wrzeœnia - dzieñ czcicieli Matki Bo¿ej -Czwartek, 6 wrzeœnia - dzieñ czcicieli Matki Bo¿ej -Czwartek, 6 wrzeœnia - dzieñ czcicieli Matki Bo¿ej -Czwartek, 6 wrzeœnia - dzieñ czcicieli Matki Bo¿ej -
           ̄ ywy Ró¿aniec           ̄ ywy Ró¿aniec           ̄ ywy Ró¿aniec           ̄ ywy Ró¿aniec           ̄ ywy Ró¿aniec
17.0017.0017.0017.0017.00 Różaniec fatimski
18.0018.0018.0018.0018.00 Msza święta dziękczynna za koronację, poświęcenie
             pojazdów - celebruje ks. Tadeusz Chajewski,
             proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej  Pomocy
           w  Gdańsku  Brętowie, słowo Boże wygłosi ks.
           Władysław  Pałys,  proboszcz  Parafii  św. Maksy-
          miliana Kolbe w Gdańsku Witominie
21.0021.0021.0021.0021.00 Apel Jasnogórski

Pi¹tek, 7 wrzeœnia - dzieñ chorychPi¹tek, 7 wrzeœnia - dzieñ chorychPi¹tek, 7 wrzeœnia - dzieñ chorychPi¹tek, 7 wrzeœnia - dzieñ chorychPi¹tek, 7 wrzeœnia - dzieñ chorych
16.3016.3016.3016.3016.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach - przygotowują
           chorzy
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 Msza święta z homilią i udzieleniem
            sakramentu chorych - celebruje ks. prałat

Stanisław Łada, proboszcz Parafii Podwyższenia
Krzyża świętego w Pruszczu Gdańskim

21.0021.0021.0021.0021.00 Apel Jasnogórski

Sobota, 8 wrzeœnia - dzieñ kap³añski i m³odzie¿ySobota, 8 wrzeœnia - dzieñ kap³añski i m³odzie¿ySobota, 8 wrzeœnia - dzieñ kap³añski i m³odzie¿ySobota, 8 wrzeœnia - dzieñ kap³añski i m³odzie¿ySobota, 8 wrzeœnia - dzieñ kap³añski i m³odzie¿y
15.0015.0015.0015.0015.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu;

koronka do Miłosierdzia Bożego
17.0017.0017.0017.0017.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
           z procesją eucharystyczną
18.0018.0018.0018.0018.00 Msza święta z homilią - celebruje ks. Krzysztof

Ławrukajtis, z Parafii św. Brygidy  w Gdańsku,
            słowo Boże wygłosi ks. Piotr Wiecki z Parafii św.
           Ojca Pio w Gdańsku Ujeścisku
21.0021.0021.0021.0021.00 Apel Jasnogórski

Niedziela, 9 wrzeœnia - uroczystoœæ dziêkczynna zaNiedziela, 9 wrzeœnia - uroczystoœæ dziêkczynna zaNiedziela, 9 wrzeœnia - uroczystoœæ dziêkczynna zaNiedziela, 9 wrzeœnia - uroczystoœæ dziêkczynna zaNiedziela, 9 wrzeœnia - uroczystoœæ dziêkczynna za
             plony; do¿ynki archidiecezjalno-samorz¹dowe             plony; do¿ynki archidiecezjalno-samorz¹dowe             plony; do¿ynki archidiecezjalno-samorz¹dowe             plony; do¿ynki archidiecezjalno-samorz¹dowe             plony; do¿ynki archidiecezjalno-samorz¹dowe
7.307.307.307.307.30  Msza święta z homilią - celebruje ks. kanonik

Adam Kroll
12.0012.0012.0012.0012.00 Msza święta  koncelebrowana  przez  kapłanów

przybyłych z pielgrzymkami z parafii dekanatów
Trąbki  Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański -
przewodniczy  ks. biskup;  oprawa muzyczna -

          chór  męski  z  Trąbek  Wielkich; wręczenie
pucharów  wykonawcom  najpiękniejszych
wieńców żniwnych; nadanie wyróżnień rodzinom
nominowanym  przez  Kapitułę  Promującą
Wzorowe Rodziny; błogosławieństwo tegorocznych

           plonów
15.3015.3015.3015.3015.30 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje,
           wspólne biesiadowanie
18.0018.0018.0018.0018.00 Msza święta z homilią
19.00-21.0019.00-21.0019.00-21.0019.00-21.0019.00-21.00 Zabawa na stadionie
21.0021.0021.0021.0021.00 Apel Jasnogórski na stadionie; zakończenie.

Ks. prałat EDWARD SZYMAŃSKI
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej

w Trąbkach Wielkich

KORONA ŻNIWNA

MIERZESZYNA - 2012
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WSPÓLNE PRZESŁANIE DO NARODÓW POLSKI I ROSJI

W Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat,
nie poczytując ludziom ich grzechów,

nam zaś przekazując słowo jednania

(2 Kor 5,19)

W poczuciu odpowiedzialności za teraźniejszość
i przyszłość naszych Kościołów i narodów oraz kierując
się pasterską troską, w imieniu Kościoła Katolickiego w
Polsce i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, zwracamy
się ze słowem pojednania do wiernych naszych Kościołów,
do naszych narodów i do wszystkich ludzi dobrej woli.
Wyznając prawdę, że Jezus Chrystus jest naszym pokojem
i pojednaniem (por. Ef 2,14; Rz 5,11), i mając świadomość
powołania powierzonego nam w duchu Chrystusowej
Ewangelii, pragniemy wnieść swój wkład w dzieło zbliżenia
naszych Kościołów i pojednania naszych narodów.

1. Dialog i pojednanie1. Dialog i pojednanie1. Dialog i pojednanie1. Dialog i pojednanie1. Dialog i pojednanie
Nasze bratnie narody łączy nie tylko wielowiekowe

sąsiedztwo, ale także bogate chrześcijańskie dziedzictwo
Wschodu i Zachodu. Świadomi tej długiej wspólnoty
dziejów i tradycji wyrastającej z Ewangelii Chrystusa, która
wywarła decydujący wpływ na tożsamość, duchowe oblicze
i kulturę naszych narodów, a także całej Europy, wkraczamy
na drogę szczerego dialogu w nadziei, że przyczyni się on

do uleczenia ran przeszłości, pozwoli przezwyciężyć
wzajemne uprzedzenia i nieporozumienia oraz umocni nas
w dążeniu do pojednania.

Grzech, który jest głównym źródłem wszelkich podziałów,
ludzka ułomność, indywidualny i zbiorowy egoizm, a także
naciski polityczne, doprowadzały do wzajemnej obcości,
jawnej wrogości, a nawet do walki między naszymi narodami.
W następstwie podobnych okoliczności doszło wcześniej
do rozpadu pierwotnej jedności chrześcijańskiej. Podziały
i rozłam, sprzeczne z wolą Chrystusa, stały się wielkim
zgorszeniem, dlatego też podejmujemy nowe wysiłki, które
mają zbliżyć nasze Kościoły i narody oraz uczynić nas
bardziej wiarygodnymi świadkami Ewangelii wobec
współczesnego świata. Po II wojnie światowej i bolesnych
doświadczeniach ateizmu, który narzucono naszym
narodom, wchodzimy dzisiaj na drogę duchowej i materialnej
odnowy. Jeśli ma być ona trwała musi przede wszystkim
dokonać się odnowa człowieka, a przez człowieka odnowa
relacji między Kościołami i narodami. Drogą ku takiej
odnowie jest braterski dialog. Ma on dopomóc w lepszym
poznaniu się, odbudowaniu wzajemnego zaufania i w taki
sposób doprowadzić do pojednania. Pojednanie zaś zakłada
również gotowość do przebaczenia doznanych krzywd
i niesprawiedliwości. Zobowiązuje nas do tego modlitwa:

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego

i

Zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego

Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla
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+ CYRYL
                                  Patriarcha Moskiewski i całej Rusi

 +  Arcybiskup JÓZEF MICHALIK
                 Metropolita Przemyski

Warszawa, 17.08.2012

Ojcze nasz (...) odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom. Apelujemy do naszych
wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd,
niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie
nawzajem. Jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy
i najważniejszy krok do odbudowania wzajemnego zaufania,
bez którego nie ma trwałej ludzkiej wspólnoty ani pełnego
pojednania.

Przebaczenie nie oznacza oczywiście zapomnienia.
Pamięć stanowi bowiem istotną część naszej tożsamości.
Jesteśmy ją także winni ofiarom przeszłości, które zostały
zamęczone i oddały swoje życie za wierność Bogu i ziemskiej
ojczyźnie. Przebaczyć oznacza jednak wyrzec się zemsty
i nienawiści, uczestniczyć w budowaniu zgody i braterstwa
pomiędzy ludźmi, naszymi narodami i krajami, co stanowi
podstawę pokojowej przyszłości.

2. Przesz³oœæ w perspektywie przysz³oœci2. Przesz³oœæ w perspektywie przysz³oœci2. Przesz³oœæ w perspektywie przysz³oœci2. Przesz³oœæ w perspektywie przysz³oœci2. Przesz³oœæ w perspektywie przysz³oœci
Tragiczne doświadczenia XX wieku dotknęły w większym

lub mniejszym stopniu wszystkie kraje i narody Europy.
Zostały nimi boleśnie doświadczone nasze kraje,
narody i Kościoły. Naród polski i rosyjski łączy
doświadczenie II wojny światowej i okres represji
wywołanych przez reżimy totalitarne. Reżimy te, kierując
się ideologią ateistyczną, walczyły z wszelkimi formami
religijności i prowadziły szczególnie okrutną wojnę
z chrześcijaństwem i naszymi Kościołami. Ofiarę poniosły
miliony niewinnych ludzi, o czym przypominają
niezliczone miejsca kaźni i mogiły znajdujące się na
polskiej i rosyjskiej ziemi. Wydarzenia naszej wspólnej,
często trudnej i tragicznej historii, rodzą niekiedy
wzajemne pretensje i oskarżenia, które nie pozwalają zagoić
się dawnym ranom. Obiektywne poznanie faktów oraz
ukazanie rozmiarów tragedii i dramatów przeszłości staje
się dzisiaj pilną sprawą historyków i specjalistów.

Z uznaniem przyjmujemy działania kompetentnych
komisji i zespołów w naszych krajach. Wyrażamy
przekonanie, że ich wysiłki pozwolą poznać niezakłamaną
prawdę historyczną, dopomogą w wyjaśnieniu wątpliwości
i przyczynią się do przezwyciężenia negatywnych
stereotypów. Wyrażamy przekonanie, że trwałe pojednanie
jako fundament pokojowej przyszłości, może się dokonać
jedynie w oparciu o pełną prawdę o naszej wspólnej
przeszłości. Apelujemy do wszystkich, którzy pragną dobra,
trwałego pokoju oraz szczęśliwej przyszłości: do polityków,
działaczy społecznych, ludzi nauki, kultury i sztuki,
wierzących i niewierzących, do przedstawicieli Kościołów
- stale podejmujcie wysiłki na rzecz rozwijania dialogu,
wspierajcie to, co umożliwia odbudowanie wzajemnego
zaufania i zbliża ludzi do siebie oraz pozwala budować wolną
od przemocy i wojen pokojową przyszłość naszych
krajów i narodów.

3. Wspólnie wobec nowych wyzwañ3. Wspólnie wobec nowych wyzwañ3. Wspólnie wobec nowych wyzwañ3. Wspólnie wobec nowych wyzwañ3. Wspólnie wobec nowych wyzwañ
W wyniku politycznych i społecznych przemian, pod

koniec XX wieku nasze Kościoły uzyskały możliwość
pełnienia swojej misji ewangelizacyjnej, a zatem także
kształtowania naszych społeczeństw w oparciu o tradycyjne
wartości chrześcijańskie. Chrześcijaństwo wniosło
w minionych dziejach ogromny wkład w formowanie
duchowego oblicza i kultury naszych narodów. Dążymy
także dziś, w dobie indyferentyzmu religijnego oraz
postępującej sekularyzacji, do podjęcia wszelkich starań,
aby życie społeczne i kultura naszych narodów nie
zostały pozbawione podstawowych wartości moralnych,
bez których nie ma trwałej pokojowej przyszłości.
Pierwszym i najważniejszym zadaniem Kościoła po

wszystkie czasy pozostaje nadal głoszenie Ewangelii
Chrystusa. Wszyscy chrześcijanie, nie tylko duchowni, ale
i wierni świeccy są powołani, by głosić Ewangelię Pana
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa oraz nieść Dobrą Nowinę
słowem i świadectwem własnego życia, zarówno w wymiarze
prywatnym, rodzinnym, jak i społecznym. Uznajemy
autonomię władzy świeckiej i kościelnej, lecz opowiadamy
się także za współpracą w dziedzinie troski o rodzinę,
wychowania, ładu społecznego i innych kwestii ważnych dla
dobra społeczeństwa. Chcemy umacniać tolerancję, a przede
wszystkim bronić fundamentalnych swobód na czele
z wolnością religijną oraz bronić prawa do obecności religii
w życiu publicznym. Dzisiaj nasze narody stanęły wobec
nowych wyzwań. Pod pretekstem zachowania zasady
świeckości lub obrony wolności kwestionuje się
podstawowe zasady moralne oparte na Dekalogu. Promuje
się aborcję, eutanazję, związki osób jednej płci, które usiłuje
się przedstawić jako jedną z form małżeństwa, propaguje
się konsumpcjonistyczny styl życia, odrzuca się tradycyjne
wartości i usuwa z przestrzeni publicznej symbole religijne.
Nierzadko spotykamy się też z przejawami wrogości wobec
Chrystusa, Jego Ewangelii i Krzyża, a także z próbami
wykluczenia Kościoła z życia publicznego. Fałszywie
rozumiana świeckość przybiera formę fundamentalizmu
i w rzeczywistości jest jedną z odmian ateizmu. Wzywamy
wszystkich do poszanowania niezbywalnej godności każdego
człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga (Rdz
1,27). W imię przyszłości naszych narodów opowiadamy się
za poszanowaniem i obroną życia każdej istoty ludzkiej od
poczęcia do naturalnej śmierci. Uważamy, że ciężkim
grzechem przeciw życiu i hańbą współczesnej cywilizacji jest
nie tylko terroryzm i konflikty zbrojne, ale także aborcja
i eutanazja. Trwałą podstawę każdego społeczeństwa stanowi
rodzina jako stały związek mężczyzny i kobiety. Jako
instytucja ustanowiona przez Boga (por. Rdz 1,28; 2,23-24),
rodzina wymaga szacunku i obrony. Jest ona bowiem kolebką
życia, zdrowym środowiskiem wychowawczym, gwarantem
społecznej stabilności i znakiem nadziei dla społeczeństwa.
To właśnie w rodzinie dojrzewa człowiek odpowiedzialny za
siebie, za innych oraz za społeczeństwo, w którym żyje.

Ze szczerą troską, nadzieją i miłością patrzymy na
młodzież, którą pragniemy uchronić przed demoralizacją
oraz wychowywać w duchu Ewangelii. Chcemy uczyć młodych
miłości do Boga, człowieka i ziemskiej ojczyzny oraz
kształtować w nich ducha chrześcijańskiej kultury, której
owocem będzie szacunek, tolerancja i sprawiedliwość.
Jesteśmy przekonani, że Zmartwychwstały Chrystus jest
nadzieją nie tylko dla naszych Kościołów i narodów, ale
także dla Europy i całego świata. Niech On sprawi swoją
łaską, aby każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin
w każdym Polaku widział przyjaciela i brata. Zarówno Polacy,
jak i Rosjanie żywią głęboką cześć do Najświętszej Maryi
Panny.

Ufając wstawiennictwu Matki Bożej, polecamy Jej
opiece wielkie dzieło pojednania i zbliżenia naszych
Kościołów i narodów. Przywołując słowa Pawła Apostoła:
Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy (Kol
3,15), błogosławimy wszystkim w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
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INTENCJE  MSZALNE  wrzesień   2012
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dzięk. błag. w intencji Jolanty i Wojciecha Lejk: 20. rocznica ślubu

dzięk. blag. w intencji Marty i Marcina Pieczykolan: 7. rocznica ślubu i w intencji

córeczki Hani

+ Magdalena i Alojzy Piotrzkowscy

+ Izydor Hinz: 24. rocznica śmierci

+ Jan Kiżewski: 3. rocznica śmierci

+ Stefania Balińska: 1. rocznica śmierci

+ Władysław i Katarzyna Kiełczykowscy

+ Tadeusz Wojewódzki: 10. rocznica śmierci i Helena Wojewódzka (od wnuczki Justyny)

+ Ewa Temberska: 8. rocznica śmierci oraz Grzegorz Temberski: 11. rocznica śmierci

+ Sławomir Papis

+ Kazimierz Brodziński, Bożena Kołodziejczyk oraz rodzice

+ rodzice Sarneccy, Zawadzcy i dziadkowie Wojnowscy

+ z rodziny Grabińskich, Czajów i Szumałów

dzięk. błag. w intencji Anny i Jacka Antoniewicz: rocznica ślubu

+ Marianna Skowrońska: z okazji urodzin

+ Jadwiga Nowakowska

+ Jadwiga Nowakowska (od Róży św. Jadwigi z Mierzeszyna)

+ Wacław Wilga

ślub: Justyna Chabowska i Paweł Wlazło

+ Zygfryd Stenhauer: 6. rocznica śmierci

dzięk. błag. w intencji Haliny i Grzegorza Dąbkowskich:  23. rocznica ślubu

+ Stanisław Łada, Jan Łada oraz Aleksander i Bronisława Michałowscy

+ Marian Miękina oraz Józefa i Jan Frątczakowie

+ Andrzej Kuchnowski

dzięk. błag. w intencji dzieci i wnuków

+ Piotr Kobiela

+ wypominkowa za zmarłych

+ Jadwiga Nowakowska

dzięk. błag. w intencji Magdy i Janusza Pieczykolan: 10. rocznica ślubu oraz

w intencji córeczek Dominiki i Agatki

dzięk. błag. w intencji Grażyny i Czesława Wlazło: 33. rocznica ślubu

+ Zofia Adamczyk: 3. rocznica śmierci oraz Józef Adamczyk:  21. rocznica śmierci

+ Antoni Gordon: 2. rocznica śmierci

+ Klaus Steinert: 2. rocznica śmierci

+ Piotr Antkiewicz: 10. rocznica śmierci (od rodziców)

dzięk. błag. w intencji Bernardy i Mariana Pieczykolan:  z okazji urodzin

+ Jadwiga Nowakowska

+ Wacław Stolarski

+ Leopold Döring: rocznica śmierci, rodzice Döring oraz Platowie

+ Jadwiga Brodzińska: z okazji urodzin

+ Małgorzata Sosińska

+ z rodziny Wohlert, Kolbusz i Szymanowskich

  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
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TYLKO Z BOGIEM

Tylko z Bogiem
Synu miły,
W walce życia
Znajdziesz siły.

Na Nim wesprzeć
Serce trzeba,
Na tym naszym
Zbawcy z nieba.

Towarzyszem
Twym niech będzie,
Niechaj z Tobą
Idzie wszędzie.

Bo wśród chmurnej
Życia toni
On cię tarczą
Swą osłoni.

Bóg najlepsza
Twa obrona
Chociaż burza
Grzmi szalona

Choć błyskawic
Płoną węże
Żaden grom cię
Nie dosięgnie

A więc z Bogiem
Idź przez życie
Służ mu zawsze
Drogie dziecię.

LAURA ZŁOTA
lat 12

INTENCJE MODLITWY

na wrzesień 2012

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Aby postępowanie polityków
cechowały zawsze uczciwość, prawość i umiłowanie
prawdy.
Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby we wspólnotach
chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania
misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich a także
konkretnych zasobów Kościołom uboższym.
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: Aby polskie Grupy
Modlitwy Ojca Pio z pokorną miłością wspierały
darem modlitwy serca i szczodrych rąk działalność
misjonarzy z rodziny franciszkańskiej na wszystkich
kontynentach.

LIST DO BRATA

Nie miały dla mnie znaczenia wartości materialne,
Były mi obojętne.
Wpadałam do wielkiego dołu i nie mogę się z niego wydostać,
Byłam w rozpaczy.
Trzyma mnie tylko przy siłach moc przeżywanych chwil w Chrystusie.
Bez niej byłabym słaba i gubiłabym się.
Jezus dał mi wszystko co można przeżyć.
Nie szukałam więcej żadnych wrażeń.
Wzbogaciłam się do syta.
Żyję sama i nie mam wsparcia żadnego człowieka, jedynie w Bogu.
Zrujnowałam swoje życie, a jednocześnie poukładałam je.
Trzymam się mocno liny, po której idę i pomału posuwam się naprzód do celu.

KRYSTYNA SWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie

W SIÓDMYM NIEBIE

Cierpieć, żeby dusza żyła, a ciało uległo zapomnieniu.

Na wzór cierpienia Chrystusa.

Zejść ze złej drogi i naprawiać życiowe błędy

To znaczy cerować dziurawy sweter.

I zbłąkana owca wraca do Domu.

Największe szczęście człowieka to pełnić wolę Boga,

a przed tym post.

Jest się wtedy w siódmym niebie.

To znaczy w największym szczęściu.

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARU

NA TYGODNIOWY

ODPUST W TRĄBKACH WIELKICH

od 3 do 8 września 2012

Olszanka - godz. 17.00

Błotnia - godz. 17.05

Mierzeszyn - godz. 17.10

Zaskoczyn - godz. 17.15

Domachowo - godz. 17.20

Warcz - godz. 17.25

w ostatnim czasie…

ZOSTA£A OCHRZCZONA:ZOSTA£A OCHRZCZONA:ZOSTA£A OCHRZCZONA:ZOSTA£A OCHRZCZONA:ZOSTA£A OCHRZCZONA:
1.MAJA MARIA SZULC, zam. Miłowo 17 B, ur.1 czerwca

2012, och. 18 sierpnia 2012.

ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:
1. PIOTR SEBASTIAN GAJEWSKI, zam. Mierzeszyn,

ul. Nowa 1 i SYLWIA OSTAS, zam. Zajezierze 26/1.

PRZYSTAPI¥ DO O£TARZA,PRZYSTAPI¥ DO O£TARZA,PRZYSTAPI¥ DO O£TARZA,PRZYSTAPI¥ DO O£TARZA,PRZYSTAPI¥ DO O£TARZA,
ABY ZAABY ZAABY ZAABY ZAABY ZAWRZEÆ SAKRAMENT MA£¯EÑSTWWRZEÆ SAKRAMENT MA£¯EÑSTWWRZEÆ SAKRAMENT MA£¯EÑSTWWRZEÆ SAKRAMENT MA£¯EÑSTWWRZEÆ SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA:A:A:A:A:
1.dnia 15 września 2012 o godz. 16.00:

   PAWEŁ WŁADYSŁAW WLAZŁO, zam. Mierzeszyn, ul.

Gdańska 9 i JUSTYNA BEATA CHABOWSKA, zam.

Smoląg 10.

Jeden z wielu odpustowych darów rodziny

Bożeny i Romana Kiełczykowskich
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NUMER KONTA PARAFIALNEGO  Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
PL34833500030303243720000001    Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII:   www.parafia.i3k.pl

Poświęcenie korony żniwnej Mierzeszyna 2012 roku. Dzieło parafianek:

Grażyny Wlazło, Bogusławy Papis, Ewy Papis i Ireny Banasik

Niedziela, 19 sierpnia 2012 roku. Zakończenie uroczystości odpustowej w kościele św. Bartłomieja Apostoła.


