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JEGO EMINENCJA

KS. KARDYNAŁ

HENRYK GULBINOWICZ

WROCŁAW

     Eminencjo,

  Najdostojniejszy Księże Kardynale!

     Wielbimy Boga w Trójcy Świętej
Jedynego za ,,dar i tajemnicę” Twojego
życia, powołania i biskupstwa. W 89.
rocznicę Twoich urodzin dotykamy
tajemnicy Miłości Boga, Bożej Opatrzności,
Bożego wezwania, prowadzenia przez życie.
Za Błogosławionym Ojcem Świętym Janem
Pawłem II powtarzamy: ,,ludzkie słowo nie
jest w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy,
jaką kapłaństwo w sobie niesie”. Tę
tajemnicę nosisz Księże Kardynale w swoim
sercu!

Eminencjo!

Z okazji jubileuszu 89. lecia Twoich
urodzin otaczamy Cię naszą życzliwością,
pamięcią, serdeczną wdzięcznością i
szczerą modlitwą za arcypasterską
posługę w Kościele Polskim.

Ad multos annos!

Parafianie wraz z proboszczem

Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Mierzeszynie

Mierzeszyn, 17 października 2012 roku

Pani Barbara Turska adoruje obraz NMP

Wspomożenia Wiernych w Rumi tuż po uroczystej

koronacji, 12 października 2012 roku.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nieba i ziemi. Ty w
swoim miłosierdziu i sprawiedliwości poniżasz pysznych,
a wywyższasz pokornych; najwspanialszy przykład tego
wywyższenia dałeś nam w Słowie Wcielonym i Jego
dziewiczej Matce. Twój Syn, który dobrowolnie uniżył
samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jaśnieje wieczną
chwałą i siedzi po Twojej prawicy jako Król nad królami i
Pan nad panami. Także i Dziewica, która sama się nazwała
Twoją służebnicą, została wybrana na Rodzicielkę
Odkupiciela i na prawdziwą Matkę wszystkich ludzi.

Teraz wywyższona ponad chóry anielskie, króluje w
chwale z Synem i wstawia się za wszystkimi ludźmi jako
Pośredniczka łask i Królowa miłosierdzia. Boże, wejrzyj
łaskawie na tych, którzy wieńcząc koroną wizerunek
Chrystusa i Jego Matki wyznają, że Twój Syn jest Królem
wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako
Królowej. Niech idą śladami Jezusa i Maryi, niech służą
Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie
wzajemnie spieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych
siebie i nie szczędząc swoich sił, starają się o zbawienie
braci. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na
wywyższenie w niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną chwały
tych, którzy Tobie wiernie służą. Przez Chrystusa, Pana

naszego. Amen.

MODLITWA PRZED KORONACJĄ OBRAZU
NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH W RUMI
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HISTORIA KULTU

NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH

W RUMI
Dla Zgromadzenia Salezjańskiego, Maryja Wspomożycielka

Wiernych jest szczególną Patronką i Opiekunką. Kult i
nabożeństwo św. Jana Bosko do Maryi Niepokalanej, datujące
się od 1841 roku, kilka lat później zostaje poszerzone przez
niego o nowe wezwanie, dotąd nieużywane: Niepokalana
Wspomożycielka. W testamencie swoim pisał: „Najświętsza
Maryja Panna na pewno będzie się nadal opiekować naszym
Zgromadzeniem i dziełami salezjańskimi, jeżeli my będziemy
stale pokładali w Niej swoją ufność i szerzyli Jej cześć...”.
Tak też się dzieje na całym świecie, od początku działalności
Zgromadzenia Salezjańskiego.

Maryja Wspomożycielka Wiernych jest stale obecna w życiu
i dziełach duchowych synów św. Jana Bosko. Sługa Boży kard.
August Hlond, głęboko przekonany o szczególnej roli Matki
Bożej w życiu Kościoła i Narodu polskiego pragnął, aby cześć
Wspomożycielki przyczyniła się do pogłębienia jego ducha
wiary i stała się „ważnym przyczynkiem do odnowienia
oblicza Ojczyzny, ożywiając ducha religijnego i odradzając
życie narodu”.

Modlitwy zanoszone do Maryi Wspomożycielki rozpoczęły
się w Rumi w roku 1937, wraz z przybyciem na te tereny
Salezjanów, duchowych synów św. Jana Bosko. Oni to, w
przeciągu krótkiego czasu, powołali do życia pierwszą
placówkę salezjańską na pomorskiej ziemi. W liście do
dyrektora, gratulując i dziękując za to powstałe dzieło na
Pomorzu, Prymas Polski kard. August Hlond pisał: „Dziękuję
Bogu za tę wielką łaskę, iż w miejscu, gdzie wczoraj było puste
pole - dziś stoi obszerna kaplica, gdzie obfitymi strumieniami
spływać mają łaski Najwyższego, za przyczyną opiekunów
niebieskich - Wspomożycielki Wiernych i św. Jana Bosko.”

To dzięki Jej obecności i wstawiennictwu wierni doznają
od Boga wielorakich łask: zdrowia, nawrócenia, uwolnienia z
nałogów, umocnienia, odnalezienia właściwej drogi życia,
uratowania w niebezpieczeństwie śmierci, znalezienia pracy
i wielu, wielu innych. Świadczą o tym m.in. liczne wota.
Wyrazem wdzięczności wiernych za otrzymane łaski za
wstawiennictwem Maryi Wspomożenia Wiernych są także
modlitwy dziękczynne i podziękowania w formie pisemnej i
ustnej.

Formalnie nabożeństwo do Rumskiej Wspomożycielki
rozpoczęło się 31 stycznia 1949 roku, w uroczystość św. Jana
Bosko, kiedy to w kaplicy, (zwanej przez wiernych
„kapliczką”) został poświęcony obraz NMP Wspomożenia
Wiernych. Obraz ten, został namalowany przez ks. Władysława
Sułeckiego, zamówiony przez Salezjanów, a ufundowany jako
dar i wyraz wdzięczności, przez pracowników miejscowej
Garbarni, zakładu, w którym zawaliła się boczna ściana
budowanej świetlicy, nie wyrządzając nikomu krzywdy.

Pierwowzorem obrazu jest dzieło znajdujące się w Turynie,
które powstało pod dyktando ks. Bosko, albowiem miał on
sen, w którym widział Najświętszą Maryję Pannę Wspomożenia
Wiernych.

Ksiądz Sułecki dysponował jedynie pocztówką, na której
znajdował się turyński wizerunek Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych, a także wierną kopią obrazu
turyńskiego, znajdującą się w placówce salezjańskiej w
Oświęcimiu.

Jest to jednak, mimo różnic, ta sama Matka Boża
Wspomożenia Wiernych, która założycielowi Zgromadzenia
Salezjanów ukazała się we śnie z napisem Auxilium
Chrystianorum (Wspomożenie Wiernych), i która dziełu
salezjańskiemu przyświeca i do dziś błogosławi.

Kult Maryi Wspomożenia Wiernych w parafii pod Jej
wezwaniem ustawicznie się rozwijał. Dnia 24 maja 1985 roku,
podczas odpustu, poświęcono parafię i wiernych Matce Bożej

Wspomożycielce. Dnia 15 października 1988 roku
procesjonalnie przeniesiono Obraz Najświętszej Maryi Panny
z „kapliczki” do górnego kościoła. Obraz został zawieszony w
centralnym miejscu prezbiterium. Dzień później, 16
października, Biskup Chełmiński Marian Przykucki dokonał
konsekracji kościoła.

Przez cały miesiąc maj: rano i wieczorem, na dachu
„kapliczki”, odgrywane są pieśni Maryjne przez członków
orkiestry parafialnej (od 1949 roku), a wieczorami przed Jej
obrazem odprawiany jest Apel Maryjny, przygotowywany przez
poszczególne grupy parafialne. Każdego 24-go dnia miesiąca
obchodzone jest miesięczne wspomnienie Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych. Odprawiane są Msze święte z
kazaniami. Zwieńczeniem modlitewnym jest Apel Maryjny.
Ten uroczysty dzień poprzedzony jest nowenną (rozpoczynającą
się każdego 15 dnia miesiąca), w czasie której odczytywane są
prośby i podziękowania do NMP Wspomożenia Wiernych.
Prawie co miesiąc, 24 dnia miesiąca, na wieczornej Mszy
świętej, składane są wota przynoszone przez mieszkańców
Rumi i okolicy. Organizowane są również nabożeństwa
fatimskie i nabożeństwa I sobót miesiąca. Parafia co pewien
czas wydaje książki, broszury, obrazki i inne druki poświęcone
Matce Bożej. Pobożność maryjna widoczna jest w grupach,
ruchach i wspólnotach, które funkcjonują w ramach
duszpasterstwa parafialnego (m.in. ADMA, Żywy Różaniec,
SSW). Od roku 2000 w Rumi odbywają się, organizowane przez
Salezjanów Inspektorii warszawskiej i pilskiej, Kongresy ku
czci NMP Wspomożenia Wiernych. W ramach
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks.
Stanisława Ormińskiego (kompozytora, autora muzyki Apelu
Jasnogórskiego) odbył się Konkurs Kompozytorski na Pieśń
Maryjną. Organizowany jest również rokrocznie Ogólnopolski
Konkurs, poświecony wielkiemu czcicielowi Maryi
Wspomożenia Wiernych, pt. „Prymas Polski Kard. August Hlond
- Bogu i Ojczyźnie”. Jednym ze znaków kultu maryjnego w
Rumi była uchwała Rady Miejskiej w Rumi, w wyniku której
wewnętrzna ulica przy kościele nosi nazwę ul. NMP
Wspomożenia Wiernych, pod której adresem znajdują się
wszystkie dzieła Salezjańskie Parafii.

Architektura kościoła, w którym znajduje się czczony obraz
Maryi Wspomożenia Wiernych, swoją bryłą przypomina kadłub
okrętu z wyniesioną na kształt żaglowca wieżą symbolizując
Kościół-okręt, który żegluje do portu zbawienia. Według wizji
św. Jana Bosko ratunkiem dla Kościoła są dwie kolumny: Jezus
Eucharystyczny i Maryja Wspomożycielka, przy których w
niebezpieczeństwie ataku szczęśliwie cumuje Kościół. Na dachu
kościoła znajduje się figura NMP Wspomożenia Wiernych,
symbolizująca opiekę Maryi nad mieszkańcami Rumi.

Wystrój wnętrza kościoła ma również odniesienie do Maryi.
Dekoracja ściany głównej prezbiterium, poświęconego przez
abpa Sławoja Leszka Głódzia w styczniu 2012 roku, nawiązuje
do kompozycji obrazu NMP Wspomożenia Wiernych w
sanktuarium maryjnym w Turynie, w kolebce Zgromadzenia
Salezjańskiego, gdzie Wspomożycielka jest otoczona apostołami
i adorującymi Ją aniołami. Witraże znajdujące się w kościele
ukazują obecność Maryi na kartach Ewangelii oraz w historii
Kościoła Powszechnego, narodu polskiego i Rumi.

Dzieje tej parafii, wszystkie dzieła duchowe i materialne,
liczne wota i świadectwa o doznanych łaskach są świadectwem
szczególnej opieki NMP Wspomożenia Wiernych nad tą
pierwszą pomorską placówką salezjańską i jej wiernymi.

Data 12 października 2012 roku przejdzie do historii parafii.
Tego dnia abp Sławoj Leszek Głódź metropolita gdański dokonał
koronacji obrazu Rumskiej Wspomożycielki. W pięknej
uroczystości uczestniczyła m.in. grupa pielgrzymów wraz z
ks. Andrzejem Sowińskim z Parafii św. Bartłomieja Apostoła
w Mierzeszynie. Obyśmy jak najczęściej szukali pomocy i siły
w przemożnym wstawiennictwie NMP Wspomożenia
Wiernych.

                                                                                  d.A.
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UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W ciągu roku liturgicznego są dwa dni, kiedy w
sposób szczególny manifestujemy swoją duchową
łączność z naszymi zmarłymi przodkami i naszą
wiarę w życie pozagrobowe. Dniem otwierającym
w kościelnej i ludowej obrzędowości czas
poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych
jest celebrowana 1 listopada uroczystość
Wszystkich Świętych. Myślimy wówczas o tych
wszystkich, którzy dostąpili już chwały nieba,
choć Kościół nigdy imiennie i oficjalnie ich nie
wyniósł do chwały ołtarzy. Sprawowane w tym
dniu na cmentarzach uroczystości przypominają
nam także o następnym dniu - 2 listopada, czyli
o wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych,
którzy „przebywają w czyśćcu”.

Pierwszą osobą, która będąc człowiekiem,
doznawała czci w Kościele, była Maryja, gdyż Ona
stała się Matką Boga. W ten sposób wypełniło się
proroctwo, które Dziewica z Nazaretu wypowiedziała
w Magnificat: „odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia” (por. Łk 1,48n).

Kolejnymi osobami, którym zaczęto oddawać
cześć, byli męczennicy. W Kościele antiocheńskim,
od IV wieku, pierwszą niedzielę po Zielonych
Świątkach poświęcono pamięci wszystkich świętych
męczenników. Również od IV wieku rozpoczął się
kult wyznawców: ojców apostolskich, ojców
Kościoła, świętych biskupów, pustelników, ascetów,
dziewic i pokutników.

W dniu 13 maja 608 roku papież Bonifacy IV
poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom
starożytny Panteon, czyli rzymską świątynię
pogańską ku czci nieznanych bóstw. Ten dzień stał
się corocznym świętem ku czci wszystkich
świętych. Papież Grzegorz IV w 835 roku przeniósł
tę uroczystość na dzień 1 listopada.

Jeszcze na początku XX wieku przed uroczystością
Wszystkich Świętych gospodynie wypiekały małe
chlebki, nazywane powałkami lub peretyczkami.
Miały podłużny kształt, a środek ozdabiano
symbolem krzyża. Te chlebki rozdawano żebrakom
i dziadom proszalnym, prosząc ich o modlitwę w
intencji zmarłych.

Chlebki wypiekane były co najmniej dwa dni
wcześniej, gdyż 1 listopada nie wolno było rozpalać
ognia. Uważano, że piec jest ulubionym miejscem
przebywania duchów. Pieczenie chleba w tym dniu
groziło domowi pożarem. Powałek pieczono tyle,
ilu było zmarłych w rodzinie.

Po wieczornej modlitwie w intencji zmarłych
gospodynie na stole przykrytym odświętnym białym
obrusem zostawiały chlebki dla zmarłych
odwiedzających dom. Ten zwyczaj był echem
pogańskiego zwyczaju „karmienia zmarłych”.

Innym zwyczajem było palenie ognia na rozstajach

dróg, by wskazać drogę wędrującym duszom. Na
przełomie XVI i XVII wieku palono także ogniska
na grobach.

Od lat dziewięćdziesiątych dwudziestego stulecia
obecne są w Polsce także pogańskie zwyczaje
związane z celtyckim świętem Halloween.
Wydrążona dynia ze światełkiem w środku dla
irlandzkich chłopów oznaczała błędne ogniki
uważane za dusze zmarłych. W czasie tajemniczych
obrzędów miano uwalniać ludzkie dusze z ciał
czarnych kotów, psów i nietoperzy. Żaden katolik
nie powinien pokładać wiary w tych obrzędach ani
w nich uczestniczyć, gdyż są one przeciwne
szacunkowi należnemu zmarłym przodkom, a także
wyrazem mniej lub bardziej świadomego
bałwochwalstwa.

W dniach poprzedzających 1 listopada należy
uporządkować i przyozdobić groby. Wypada, aby
wszelkie naprawy nagrobków dokończono przed
uroczystością Wszystkich Świętych. Cmentarz jest
miejscem, w którym należy zachowywać się godnie,
niestosowne jest więc palenie w tym miejscu
papierosów, rozmawianie przez komórkę,
wprowadzanie psów itp.

Stawiając na grobie kwiaty i znicze, należy
pamiętać, że są one jedynie zewnętrznym symbolem
naszej wdzięczności i pamięci o zmarłych, nie mają
jednak żadnej wartości na płaszczyźnie
nadprzyrodzonej, nie mogą więc ulżyć duszom
przebywającym w czyśćcu. Jedynym skutecznym
sposobem pomocy dla tych dusz jest nasza modlitwa
i ofiara Mszy świętej.

Pełni wdzięczności Bogu za świętych znanych i
nieznanych 1 listopada uczestniczymy w
Eucharystii. W dniach 1-8 listopada można
skorzystać z przywileju uzyskania odpustu
zupełnego, który można ofiarować za dusze naszych
bliskich. Jest to wyjątkowa pomoc, jaką możemy
ofiarować tym, którzy już odeszli do wieczności, ale
muszą dostąpić jeszcze oczyszczenia. Oni oczekują
tej pomocy od nas.

Warunkami uzyskania odpustu są: sakrament
pokuty i Komunia Święta, odmówienie Modlitwy
Pańskiej, modlitwa w intencji Ojca Świętego (np.
„Zdrowaś Maryjo”), pobożne nawiedzenie cmentarza
i modlitwa za zmarłych.

W wielu parafiach (także w naszej) praktykowana
jest pobożność modlitwy za zmarłych zwana
„wypominkami”. Szerszą wzmiankę na ten temat
znajdziemy  na str. 7 naszej gazety.

Do najczęstszych modlitw i aktów strzelistych
odmawianych w intencji zmarłych na cmentarzu, a
także przy innych okazjach, należą: Wieczny
odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość
wiekuista niechaj im świeci na wieki (3x) oraz
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne
spoczywanie (3x).

                                                                 d.A.
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DEKRET
W SPRAWIE ODPUSTÓW ZWIĄZANYCH

Z ROKIEM WIARY

Dla pożytku duchowego Wiernych, zgodnie z dekretem
Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012 r.,
dotyczącym odpustów z okazji rozpoczętego Roku
Wiary, ustanawiam na terenie Archidiecezji Gdńskiej
następujące miejsca i wyznaczam dni, w które Wierni
mogą uzyskać odpust zupełny:

1. Wyznaczonymi miejscami s¹:1. Wyznaczonymi miejscami s¹:1. Wyznaczonymi miejscami s¹:1. Wyznaczonymi miejscami s¹:1. Wyznaczonymi miejscami s¹:

Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-
   Oliwie
Bazylika Konkatedralna pw. Wniebowzięcia NMP
   w Gdańsku (Bazylika Mariacka)
Bazylika pw. św. Brygidy w Gdańsku
Bazylika pw. św. Mikołaja w Gdańsku
Kolegiata Gdańska pw. Najświętszego Serca Jezusowego
   w Gdańsku-Wrzeszczu
Kolegiata Gdyńska pw. NMP Królowej Polski w Gdyni
Kolegiata Wejherowska pw. Trójcy Świętej w Wejherowie
Kolegiata Staroszkocka pw. św. Ignacego Loyoli
   w Gdańsku-Starych Szkotach
Sanktuarium św. Wojciecha w Gdańsku-Świętym
   Wojciechu
Sanktuarium Milenijne św. Wojciecha w Gdańsku -
   Świbnie
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza
   w Swarzewie
Sanktuarium Matki Bożej Trąbkowskiej w Trąbkach
   Wielkich
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-
   Matemblewie
Sanktuarium Matki Bożej Łęgowskiej Królowej Polski
  Orędowniczki Pojednania w Łęgowie

2. Wyznaczonymi dniami s¹:2. Wyznaczonymi dniami s¹:2. Wyznaczonymi dniami s¹:2. Wyznaczonymi dniami s¹:2. Wyznaczonymi dniami s¹:

22 października 2012 r. - liturgiczne wspomnienie
    bł. Jana Pawła II
23 kwietnia 2013 r. - Uroczystość św. Wojciecha, Patrona
   Polski i Archidiecezji Gdańskiej
30 maja 2013 r. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
   Pana Jezusa
12 czerwca 2013 r. - liturgiczne wspomnienie
   bł. Męczenników Gdańskich
24 listopada 2013 r. - Uroczystość Chrystusa Króla
   Wszechświata (zamknięcie Roku Wiary)

Odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi
warunkami, jeden raz dziennie, ofiarowując go w intencji
własnej lub za zmarłych. Dodatkowe warunki odpustu
zostały podane w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej.

+ SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Arcybiskup

Metropolita Gdański

Gdańsk - Oliwa, 11 października 2012

,, ... Dzięki też za nadesłane informacje o świątyni
św. Bartłomieja Ap. Tu jest punkt, który nas łączy.
Od 1.VIII. 1950 roku do 1.VI. 1951 pracowałem na
zabitej deskami wsi Białostockiej nad granicą ZSRR
w parafii św. Ap. Bartłomieja. Nazwa parafii
Szudziałowo...”

Ks. Kardynał HENRYK GULBINOWICZ

do ks. Andrzeja Sowińskiego

P.S.
Ciekawostka!? W tej samej parafii, też po święceniach

kapłańskich, pracował KS. ARCYBISKUP SŁAWOJ LESZEK
GŁÓDŹ METROPOLITA GDAŃSKI

SZUDZIAŁOWO:
PIERWSZA PARAFIA

KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

i KS. ARCYBISKUPA SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA

Boże, Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś
błogosławionego Jana Pawła II na czele Twojego ludu,
aby go karmił słowem i kształtował własnym
przykładem, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem
zachowali -wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą
nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu....

Błogosławiony Janie Pawle II
- módl się za nami

22 PAŹDZIERNIKA:

LITURGICZNE WSPOMNIENIE

BŁ. JANA PAWŁA II
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INTENCJE  MSZALNE  listopad   2012

+ z rodzin Tocha i Kapanke

+ Marianna Korycka: z okazji urodzin

+ za naszych zmarłych (na cmentarzu w Mierzeszynie)

+ wypominkowa za zmarłych

+ wypominkowa za zmarłych

+ Paweł i Marta Kapanke

 dzięk. błag. w intencji Teresy i Grzegorza Antkiewicz: 10. rocznica ślubu

+ Jan Rywacki: 15. rocznica śmierci oraz dziadkowie z obojga stron

+ rodzice Jan i Irena Wohlert

+ z rodzin Szymańskich i Wicińskich

+ rodzice Stanisław i Władysława oraz Jerzy Wiśniewscy

+ Stanisław Pieczykolan: rocznica śmierci

+ rodzice i rodzeństwo z rodziny Graczkowskich

+ Jan Jankowski: rocznica śmierci

+ Norbert Czerwiński: 9. rocznica śmierci

+ Stanisław Grabiński i Kazimiera Grabińska

+ Krzysztof Dysarz: 19. rocznica śmierci

+ Mirosław i Andrzej Kuchnowscy oraz zmarli z rodziny Fryców

+ Marianna i Władysław Koryccy i dziadkowie z obojga stron

+ Stanisław Malec

+ Jan Gaładyk

+ rodzice Władysława i Marian Bartczak oraz Helena, Jan, Stanisław,

   syn  Andrzej, siostra Barbara Niedziałek

+ Maria i Władysław Piotrzkowscy

+ Bronisław Szulc

+ Agnieszka Goszka

+ z rodzin Łepkowskich i Kwedlo

+ Zenon Kolbusz: 5. rocznica śmierci

+ Roman Zwierzchowski: z racji urodzin

+ Brygida, Leon, Leon i Leonarda Kloskowscy

+ Franciszka Kapanke: z okazji urodzin

+ Jan Gaładyk

+ Katarzyna Wiśniewska: 5. rocznica śmierci, Krystyna Łaszewska

    oraz zmarli z rodzin Wiśniewskich i Rebiszków

+ rodzice z rodzin Bąków i Wiśniewskich

+ Henryk Radecki: z okazji urodzin i zmarli z rodzin Radeckich i Lewandowskich

+ Henryk Czajkowski: 11. rocznica śmierci

+ Alojzy, Aniela, Henryk Formelowie i Ryszard Szymański

+ Henryk Czajkowski: 11. rocznica śmierci

 dzięk. błag. w intencji Katarzyny Surma: 18. rocznica urodzin i imieniny

+ Jan Gaładyk

+ Andrzej Kuchnowski

+ Ryszard Jamroży: 9. 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
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 1700

   730

   930
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 1700

 1700

   700

   700

 1700

 1700
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   930

 1100

 1700

 1700

   700

   700

 1700

 1700

   730

   930

 1100

 1700

 1700

   700

   700

 1700

  1700

   730

   930

 1100

 1700

 1700

   700

   700

 1700



w ostatnim czasie…

ZOSTALI OCHRZCZENI:ZOSTALI OCHRZCZENI:ZOSTALI OCHRZCZENI:ZOSTALI OCHRZCZENI:ZOSTALI OCHRZCZENI:

1. MAJA WŁADYMIRUK, zam. Domachowo 2/1, ur. 24
lipca 2012, och. 29 września 2012.

2. ANDRZEJ LECH POLOWCZYK, zam. Mierzeszyn, ul.
Wrzosowa 10, ur. 12 sierpnia 2012, och. 29 września
2012.

3. MIKOŁAJ SZYMON MATYŚKIEWICZ, zam. Mierzeszyn,
ul. Wolności 3/1, ur. 24 grudnia 2011, och. 13
października 2012.

ZMAR£A:ZMAR£A:ZMAR£A:ZMAR£A:ZMAR£A:

1. AGNIESZKA GOSZKA, zam. Błotnia 5, ur. 4 grudnia
1919, zm. 19 października 2012, pogrzeb odbył się 23
października 2012 na cmentarzu w Mierzeszynie.

21 października 2012
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WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH

Kościół katolicki wiarą w tajemnicę Świętych
Obcowania uświadamia wszystkim wiernym, że obok
Kościoła pielgrzymującego przez doczesność i Kościoła
zbawionych w niebie istnieje też Kościół pokutujących w
czyśćcu.

Nie wiemy, które dusze zmarłych ludzi, zanim dostaną
się do nieba muszą poddać się czyśćcowej pokucie. Z
doświadczenia jednak wiemy, że słaba ludzka natura
skłonna do grzechu sprawia, że niewiele dusz po śmierci
idzie bezpośrednio do nieba. Dlatego Kościół modli się
za wszystkich zmarłych, szczególnie w miesiącu
listopadzie, który jest miesiącem modlitewnej
solidarności Kościoła pielgrzymującego na ziemi z
Kościołem pokutującym w czyśćcu.

Dusze po śmierci człowieka nie mogą już zasługiwać
dla siebie, dlatego nie mogą nic uczynić w swojej sprawie.
Potrzebują modlitwy ludzi żyjących, aby skrócić okres
pokuty i wcześniej dostać się do nieba. Ze swej strony
potrafią okazać wdzięczność tym, którzy modlą się za
nie.

Tak, jak co roku w naszej parafii można składać
wypominki za zmarłych, za których modlić będziemy się
w czasie Mszy świętej w Dzień Zaduszny (2 listopada) o
godz. 9.30 i 17.00 a także na różańcu za zmarłych w
listopadzie (pod koniec Mszy świętej). Przez cały rok raz
w miesiącu jest także sprawowana Msza święta
,,wypominkowa” za zmarłych. Dla ułatwienia w
niniejszym numerze gazety parafialnej dołączyliśmy
kartki, na które proszę wpisać swoich zmarłych. Kartki
można składać w biurze parafialnym, w zakrystii a także
na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych.

Przypominam także, że w uroczystość Wszystkich
Świętych, w czwartek 1 listopada Msze święte
odprawiamy o godz. 7.30 (kościół św. Bartłomieja
Apostoła), 9.30 (kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa)
i o godz.12.00 (na cmentarzu w Mierzeszynie).

d. A.

SPEŁNIĆ WOLĘ BOGA
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 spełnić wolę Boga,
A przed tym post.

Jest się wtedy w siódmym niebie.

To znaczy w największym szczęściu.

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie

UMIŁOWANY GŁOS JEZUSA
Ukrzyżowanie to jest wyzwolenie z miłości, w której jest ból.

Ból w miłości.
W sercu mamy umiłowany głos Jezusa.

Jeszcze słowo, a zakocham się w tym Głosie.
Siła głowy Boga w głowie człowieka może rozsadzić ją,

To jest moc ducha Boga, wyzwolenie duszy z ciała
Jest wielkim szczęściem

To jest wolność.
Dusza wolna z radości.

Największym cudem świata są dzieci.
Są biegiem zdarzeń tego świata.

Są pod ochroną Bożej miłości.

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie
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WSPOMNIENIE WSZYSTKICH

WIERNYCH ZMARŁYCH

Kościół [...], oddawszy należną cześć wszystkim swoim dzieciom
radującym się w niebie, stara się teraz gorącymi modłami do
Chrystusa [...] przyjść z pomocą wszystkim jeszcze w czyśćcu
cierpiącym, aby jak najrychlej mogli dojść do społeczności z
błogosławionymi w radości wiekuistej (z Martyrologium

rzymskiego).
Najstarsza wzmianka o modlitwie za zmarłych znajduje się  w

Starym Testamencie. W drugiej Księdze Machabejskiej (2 Mch
12, 42-45) ukazany jest przywódca wojsk, Juda Machabeusz.
Widział on grzech bałwochwalstwa żołnierzy, którzy zginęli.
Wierząc w przyszłe zmartwychwstanie, wiedział, że oni potrzebują
pomocy. Zebrał pieniądze i wysłał do świątyni w Jerozolimie,
aby złożono ofiarę za ich grzechy. Był to pewien rodzaj modlitwy.
Człowiek zaraz po śmierci idzie na sąd jednostkowy. Jeśli umarł
w grzechu, a grzech ten nie jest tak wielki, aby iść do piekła,
wtedy taka dusza musi dostąpić oczyszczenia. Święta Katarzyna
Genueńska mówiła, że dusza wtedy dostrzega swoją niegodność i
sama szuka miejsca i sposobu, by się oczyścić, żeby zło naprawić.
Chce bowiem być czysta i nieskalana wobec Boga i w gronie
świętych.

Dusze zmarłych potrzebują pomocy, która może przyśpieszyć
proces oczyszczenia. Tę pomoc mogą uzyskać od osób żyjących
poprzez ich pokutę, jałmużnę i modlitwę, zwłaszcza przez ofiarę
Mszy świętej. Kościół od samego początku modlił się za zmarłych,
ale dopiero w X wieku zrodził się pomysł Dnia Zadusznego.

Święty Odylon, opat z Cliny, w 998 roku nakazał wszystkim
podległym sobie klasztorom benedyktyńskim odprawiać
wieczorem 1 listopada modlitwę w intencji zmarłych
zakonników. W XIII wieku ten zwyczaj znany był już w całym
Kościele łacińskim.

Papież Benedykt XV w 1915 roku na prośbę opata - prymasa
benedyktynów, zezwolił kapłanom na odprawianie w tym dniu
trzech Mszy świętych.

Odprawiane one są w intencji poleconej przez wiernych, za
wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.

Każda z tych Mszy posiada własne czytania.                 d.A.
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