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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH NA CMENTARZU
W MIERZESZYNIE POD PRZEWODNICTWEM

KS. KANONIKA GERARDA BORYSA
1 listopada 2012 roku
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FESTUM OMNIUM SANCTORUM

Mierzeszyn, 1 listopada 2012

,,Czci zmarłym,

Pamięci żyjącym”

Po nagłym ataku zimy tuż przed 1 listopada kwestią
pobożnych życzeń była pogoda z temperaturą w okolicach
+150C. Trzeba raz na zawsze rozczarować tych, którzy
mają co roku nadzieję na ciepłą pogodę podczas tego
święta. Ostatnie szanse na to prysły już w VIII wieku
p.Ch. kiedy to papież Grzegorz III przeniósł święto
Wszystkich Świętych z 13 maja właśnie na 1 listopada.
Jeżeli ktoś do tej informacji dołoży małe obliczenia
spostrzeże, że już ponad 1200 razy święto to obchodzone
było w listopadzie. Tak się już utrwaliło i nie ma nadziei
na zmianę. Trzeba przyjąć brutalną prawdę: jest listopad
- może być zimno. Nie pogoda będzie jednak głównym
tematem tego artykułu. Po co jest przecież  tytuł, a
sugeruje on coś całkiem innego...

Słowa znajdujące się w tytule artykułu znalazły się w
nim oczywiście nieprzypadkowo. Jest to tłumaczenie z
niemieckiego słów umieszczonych na ewangelickim
cmentarzu w Mierzeszynie: ,,Ehre die Toten, Achte die
Lebenden” - napis , który widzi każdy odwiedzający to
miejsce. Dlaczego zacznę artykuł od tego cmentarza? A
no dlatego...

Przykład jak należy zadbać o piękną, choć doprowadzoną
do ruiny przez komunistyczne władze ewangelicką
świątynię, dał naszej lokalnej wspólnocie ks. Gerard Borys.
Tego jak należy zatroszczyć się o los nagrobków swoich
rodaków, przedwojennych mieszkańców Mierzeszyna,
możemy uczyć się od... śp. Arno Zube. Warto zaznaczyć, że
docenienie zasług śp. Arno Zube w żadnym stopniu nie
umniejsza starań ks. G. Borysa o należytą estetykę grobu
ks. Jana Pawła Aeltermanna, codziennej troski pani
Krystyny Koryckiej, jak i wielu innych anonimowych osób,
dbających o pomnik naszego proboszcza męczennika.
Dzisiaj jednak trochę uwagi poświęcimy panu Zube (krótką
notkę możemy przeczytać o nim w przedsionku kościoła
Najświętszego Serca Pana Jezusa).

 Człowiek, który urodził się w Mierzeszynie i który w wielu
rozmowach na spotkaniach zrzeszenia ,,Mierzeszyn -
miejsce pamięci i spotkania”, skupiającego przedwojennych
mieszkańców Mierzeszyna, podkreślał, że chciałby umrzeć
w swoim rodzinnym Mierzeszynie. Znaczącą część swego
życia poświęcił Mierzeszynowi, w nim też i umarł. Pisząc
o Jego dorobku należy wspomnieć chociażby o kronikach
opisujących historię naszej parafialnej wsi. Jego
autorstwa jest również herb opisywany na łamach
jednego z numerów ,,U św. Bartłomieja w Mierzeszynie”
[nr 14(23)], a który możemy zobaczyć na stronie
internetowej sołectwa Mierzeszyn i na strojach
sportowych zawodników reprezentujących to sołectwo.
Pod koniec życia jedna sprawa leżała mu na sercu:
cmentarz ewangelicki. Nie szczędził czasu i pieniędzy
na to, by chociaż część nagrobków wydobyć z mroku
porastających je krzewów. Udało się uporządkować mniej
więcej połowę cmentarza i postawić pomnik, na którym
dziś możemy przeczytać umieszczone w tytule słowa
,,Czci zmarłym, pamięci żyjącym”. Jeżeli skojarzymy z
nimi znany nam wszystkim cytat ks. Jana
Twardowskiego: ,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko
odchodzą” możemy dojść do ciekawego, niekoniecznie
smutnego ale traktującego o przemijaniu, spostrzeżenia

dającego się ująć w takie oto pytanie: po której stronie
cytatu się znajdujemy? czy cytat dotyczy nas jeszcze w
części mówiącej o pamięci, czy już o czci? Jeszcze raz
kierując się słowami ,,poety od Bożej krówki” odkryjemy,
że bardzo szybko dochodzi do naszego przejścia ze strony
czynnej - pamiętającego o zmarłych - do strony biernej -
tego, który odbiera cześć. Ludzka przemijalność,
następowanie jednego pokolenia po drugim przeplecione
naszą czcią dla zmarłych uzasadnia poniższe
stwierdzenie, że znicz zapalany dzisiaj na grobie naszego
przodka, jutro będzie gasł na naszym pomniku. Można
przypuszczać, że wielu ludzi, którzy zgromadzili się na
cmentarzu w Mierzeszynie, było tego świadomych. Ich
zatroskanie, takie jak u pana Arno Zube, o historię
przodków jest swoistym wołaniem w przyszłość, wołaniem
o należną im cześć za historię życia, którą jeszcze napiszą.

Czy jednak w tym święcie chodzi tylko o aspekt
historyczny? O kronikarskie wspomnienie swoich
przodków? O fizyczne zatroskanie o pomnik - materialny
dowód egzystencji człowieka, nieco trwalszy niż sama
egzystencja? W odpowiedzi na te pytania warto cofnąć
się o ok. 2050 lat w przeszłość do starożytności, nad Morze
Śródziemne, gdzie pewien poeta rzymski, poganin
,,wybudował pomnik trwalszy niż ze spiżu, strzelający
nad ogrom królewskich piramid”. Co wg poety jest
trwalsze i wspanialsze od świata materialnego?
Odpowiedź jest jedna, to co niematerialne! Dla Horacego,
autora tego wiersza, owym pomnikiem była jego
twórczość-literatura, przekazywana z pokolenia na
pokolenie. Do dziś opiera się upływowi czasu i nie pozwala
nam odsunąć w otchłań zapomnienia owego Rzymianina,
ponieważ jego pomnika ,,nie naruszą deszcze gryzące, nie
zburzy/ oszalały Akwilon, oszczędzi go nawet/ łańcuch
lat niezliczonych i mijanie wieków/ Nie wszystek umrę,
wiem że uniknie pogrzebu/ cząstka nie byle jaka i rosnąca
w sławę”. Oto Rzymianin, poganin, mistrz literatury
antycznej w ostatnich dwóch wersach cytatu okazuje się
być wybitnym dowodem uniwersalnego pragnienia
nieśmiertelności wbrew ludzkiej przemijalności. Horacy
swoim wierszem udowadnia, że ważniejszy od bytu
materialnego jest byt duchowy trwający wieczność owa
,,cząstka nie byle jaka, która uniknie pogrzebu”. Dzięki
Horacemu zauważamy wymiar duchowy ludzkiej
egzystencji, ale w jakie ramy ująć tenże wymiar w
kontekście święta Wszystkich Świętych? Tu pomocna
okazuje się być literatura polska, mowa konkretnie o
,,Dziadach” cz. II A. Mickiewicza. Wystarczy, że zanurzymy
się nieco głębiej niż w płyciznę słów: ,,Ciemno wszędzie,
głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie?”. Wtedy to
dostrzeżemy co następuje. Autor, jak przystało na epokę
romantyzmu, odwołuje się do wierzeń ludowych. Zgodnie
z pogańskimi wierzeniami potrzeby dusz przodków
należało zaspokajać w dwojaki sposób i ten przyziemny
(normalny pokarm) jak i... duchowy! Dowodzi tego
poniższy cytat:

,,Zstępujcie w święty przybytek;
Jest jałmużna, są pacierze,
I jedzenie, i napitek.”
 ,,Jest jałmużna, są pacierze”. Prosty lud w osobie

guślarza zawęża wymiar duchowy wskazując nam
odpowiedni kierunek. Bo jeżeli poganie doceniają wartość
modlitwy, to czy nie tym bardziej winni czynić to
chrześcijanie? Ale już o mickiewiczowskich ,,jałmużnach
i pacierzach” więcej napisze może kiedyś ktoś inny...

MARIUSZ CZERWIŃSKI
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Wraz z całą Archidiecezją Gdańską w duchu radości
i wdzięczności przyjąłem wiadomość przekazaną przez
Nuncjaturę Apostolską w Polsce, iż Ojciec Święty
Benedykt XVI mianował Księdza Biskupa Ryszarda
Kasynę Biskupem Diecezji Pelplińskiej. Tym samym
wyróżniona została Archidiecezja Gdańska, jej
prezbiterium, z którego pochodzi Ksiądz Biskup,
Seminarium  Duchowne,  którego  jest  Absolwentem
i wierni, którym posługiwał od trzydziestu lat jako
kapłan i jako Biskup Pomocniczy Archidiecezji
Gdańskiej od lat siedmiu. Nasza radość przeplata się
jednak z żalem, iż z decyzją Ojca Świętego zakończyła
się w Archidiecezji Gdańskiej gorliwa posługa Biskupa
Ryszarda, który odtąd obejmie rządy na bliskiej
naszemu sercu stolicy biskupiej w Pelplinie -
zważywszy na wiek - na najbliższe 20 lat. Jak wiadomo
Diecezja Pelplińska od siedmiu miesięcy oczekiwała
na nowego Pasterza, kiedy to nagle odszedł do Pana
pierwszy jej Ordynariusz śp. Ksiądz Biskup Jan Bernard
Szlaga.

- Biskup Ryszard urodził się 28 września 1957 roku
w Nowym Stawie, w parafii św. Mateusza należącej
do ówczesnej Diecezji Gdańskiej z Rodziców Ireny
i Franciszka, jako jeden z czworga rodzeństwa.

- Po maturze złożonej w Liceum Ogólnokształcącym
im. Henryka Sienkiewicza w Malborku w latach 1976
- 1982 studiował w Biskupim Seminarium Duchownym
w Gdańsku-Oliwie.

- Dnia 24 stycznia 1982 roku przyjął święcenia
kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Lecha Kaczmarka
w Katedrze Oliwskiej.

- Od 3 lutego 1982 roku był wikariuszem i katechetą
ówczesnej parafii Ducha Świętego przy Kaplicy
Królewskiej - w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, gdzie
podejmował posługę także podczas studiów.

- Dnia 1 września 1985 roku został skierowany na
studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego
w Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim w Rzymie.
Tam też odbył Studium Rotalne.

- 24 czerwca 1991 roku obronił w Rzymie rozprawę
doktorską na temat odpustów w nowym
prawodawstwie kanonicznym (Le Indulgenze nella
nuova Legislazione Canonica). Został Doktorem Obojga
Praw i Adwokatem Roty Rzymskiej.

- Od 1 lutego 1993 roku pełnił funkcję Wiceoficjała
Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego, a 28 czerwca
1996 roku został mianowany Wikariuszem Sądowym
czyli Oficjałem tegoż Trybunału.

- Otrzymał następujące godności kościelne: 24
kwietnia 1998 roku Kanonika Gremialnego Kapituły
Archikatedralnej Gdańskiej, oraz 9 lipca 2001 roku
Kapelana Jego Świątobliwości Jana Pawła II

- 24 stycznia 2005 roku Ojciec Święty bł. Jan Paweł
II mianował Księdza Prałata Ryszarda Kasynę
Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Gdańskiej oraz
biskupem tytularnym Dices (obecnie Tunezja)

- 2 kwietnia 2005 roku przyjął Sakrę Biskupią w
Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Jest ostatnim
biskupem wyświęconym za życia bł. Jana Pawła II

- 8 listopada 2005 roku otrzymał nominację na
Prepozyta Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej,
przejmując urząd po emerytowanym Księdzu Biskupie
Zygmuncie Pawłowiczu.

- 15 grudnia 2009 roku został powołany przez Ojca
Świętego na członka Najwyższego Trybunału Sygnatury
Apostolskiej.

- W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest
członkiem Komisji Prawnej oraz Komisji ds.
Duchowieństwa, a także Delegatem ds. Duszpasterstwa
Ludzi Morza.

 Pragnę gorąco podziękować za gorliwą pracę zarówno
w duszpasterstwie, jak i w Gdańskim Trybunale
Metropolitalnym, którego sprawom poświęcił Ksiądz
Biskup wiele serca. Gratuluję także Rodzicom i
Rodzeństwu zacnego Nominata. Nominacja ta przypada
na początku ogłoszonego przez Ojca Świętego Roku
Wiary. To piękny czas wejścia w nowe obowiązki
pasterskie i nowy wymiar odpowiedzialności za
powierzony Kościół lokalny. Biskup Kasyna zna tę
cząstkę Kościoła, jaką jest diecezja pelplińska, stamtąd
czerpie swoje korzenie poprzez swoich dziadków.
Aczkolwiek żegnam Księdza Biskupa Ryszarda jako
bezpośredniego współpracownika, to jednak pozostaję
z nim w kolegialnym związku, służąc wspólnie
Kościołowi w Metropolii Gdańskiej, w diecezjach
gdańskiej, pelplińskiej i toruńskiej. Czas uroczystego
pożegnania Księdza Biskupa z  Archidiecezją Gdańską
w wymiarze liturgicznym, a także czas ingresu do
Katedry Pelplińskiej zostanie podany w osobnym
komunikacie.

Na piękną i owocną posługę pasterską z serca
błogosławię i polecam Drogiego Nominata Bożej

Opatrzności, opiece Matki Bożej Sianowskiej  oraz
św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika - Patrona

Diecezji Pelplińskiej.

Arcybiskup SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Metropolita Gdański

Gdańsk Oliwa, 27 października 2012 roku

LIST ARCYBISKUPA METROPOLITY GDAŃSKIEGO
SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA

DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH W ZWIĄZKU
Z NOMINACJĄ KSIĘDZA BISKUPA

RYSZARDA KASYNY BISKUPA POMOCNICZEGO
ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

NA BISKUPA DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

Bardzo dziękuję Księże Andrzeju za

życzenia, pamięć  i modlitwę. Zapraszam

na ingres do Pelplina w dniu 8 grudnia o

godz. 11.00. Pozdrawiam całą wspólnotę

parafialną w Mierzeszynie i Szczęść Boże.

+Ryszard
28 października 2012.
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Od czterech lat Papieskie Stowarzyszenie Pomoc
Kościołowi w Potrzebie organizuje Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym. Informowaliśmy o
sytuacji naszych sióstr i braci w wierze w Indiach,
Iraku, Sudanie. IV Dzień Solidarności poświęcamy
chrześcijanom z Egiptu.

Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w
Potrzebie od wielu lat wspiera Egipt, na który w
latach 2006-2011 przekazało ponad 10 mln zł. W tym
roku pomagamy Egiptowi poprzez akcję POKÓJ DLA
EGIPTU (www.pokojdlaegiptu.pl).

Poprzez nasze działania chcemy uświadamiać
Polaków, w jak trudnej sytuacji znajdują się
chrześcijanie w Egipcie. Większości z nas Egipt
kojarzy się z wakacjami nad ciepłym morzem,
wypoczynkiem pod palmami i piramidami. Wysokie
ogrodzenia turystycznych kurortów odcinają
wczasowiczów od ponurej rzeczywistości.

Chrześcijanie prześladowań i dyskryminacji
doświadczali od stuleci, jednak w czasie ostatniej
rewolucji przemoc dramatycznie wzrosła.
Chrześcijanie są dyskryminowani na każdym kroku:
nie mogą zajmować kluczowych stanowisk w
administracji państwowej, czy zajmować katedr na
uniwersytecie. Mogą wykonywać zajęcia, które nie
mają wpływu na życie społeczne. Często jest tak, że
mogą pracować tylko na wysypiskach śmieci. Zdarzały
się przypadki, że wielu zdolnych chrześcijańskich
studentów było bitych lub aresztowanych na czas
sesji, by uniemożliwić im ukończenie studiów.

Każdy egipski chrześcijanin ma wytatuowany krzyż
na prawym nadgarstku, po czym są rozpoznawani.
W ubiegłym roku doszło na tym tle do tragedii w
szkole; nauczyciel wraz z uczniami brutalnie
zamordowali 16-letniego Aymana za to, że nie chciał
zasłonić krzyża. Kobiety chrześcijanki są zmuszane
do noszenia nakryć głowy typowych dla muzułmanek,
w przeciwnym wypadku doświadczają poniżających
upokorzeń. Podczas Wiosny Arabskiej w
chrześcijańskich kościołach podkładane są bomby,
(zamachy na koptyjskie kościoły w Aleksandrii, w
wiosce Meet Bashar, w Kairze, Asuanwi, na pustyni w
Wadi an-Natrun), w wyniku ich wybuchów ginie wielu
niewinnych ludzi.

W czwartek, 22 listopada 2012 roku o godz. 10.45
w kościele św. Bartłomieja Apostoła będzie
sprawowana Msza święta z okazji 73. rocznicy
męczeńskiej śmierci naszego proboszcza i Patrona
Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie, ks. Jana Pawła
Aeltermanna. Serdecznie zapraszamy.

73. ROCZNICA
MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI

KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA
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11 LISTOPADA
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Ojczyzno ma
Tyle razy we krwi skąpana
Ach jak wielka dziś twoja rana
Jakże długo cierpienie twe trwa

Tyle razy pragnęłaś wolności
Tyle razy tłumił ją kat
Ale zawsze czynił to obcy
A dziś brata zabija brat

Biały orzeł znów skrępowany
Krwawy łańcuch zwisa u szpon
Lecz już wkrótce zostanie zerwany
Bo wolności uderzył dzwon

O Królowo Polskiej Korony
Wolność,pokój i miłość racz dać
By ten naród boleśnie dręczony
Odtąd wiernie przy Tobie mógł trwać

O Matko ma
Tyś Królową Polskiego narodu
Tyś wolnością w czasie niewoli
I nadzieją gdy w sercach jej brak

Wszechmocny, wieczny Boże, który przez

wieki Naród polski otaczałeś swą przemożną

opieką i ożywiałeś łaską swoją; wobec wielkich

przemian, trudności i niebezpieczeństw, które

przeżywamy, stajemy dziś przed Tobą,

świadomi powagi chwili i prosimy Cię, Boże,

napełnij nas mocą Ducha Twojego. Obdarz

pokojem i jednością, udziel ducha miłości,

prawdy, wzajemnego zrozumienia i rozwagi,

abyśmy przezwyciężając wszelkie trudności,

zdolałi ocalić nasze wspólne dobro, Ojczyznę

umiłowaną.

100 000 WEJŚĆ
NA NASZĄ PARAFIALNĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ

W czwartek 1 listopada 2012 roku licznik na
naszej parafialnej stronie internetowej wskazał
liczbę 100 000. To bardzo cieszy. Strona internetowa
naszej parafii powstała latem 2010 roku. Założycielem
i webmasterem strony jest Marcin Moroz. To on
troszczy się, aby nasza www. była aktualizowana a
jednocześnie stanowiła konkretną wizytówkę naszej
parafii na zewnątrz. Mała, wiejska parafia ukazuje
poprzez www.parafia.i3k.pl swoją żywotność. Każdy
internauta na całym świecie może przeczytać
wiadomości o Mierzeszynie i Parafii św. Bartłomieja
Apostoła. Strona ukazuje m.in. aktualne ogłoszenia
duszpasterskie, intencje mszalne, stanowi archiwum
wszystkich gazet parafialnych (,,U św. Bartłomieja w
Mierzeszynie”) od numeru 0 (lipiec 2010 roku).

Bardzo dziękuję panu Marcinowi Moroz za podjęty,
bezinteresowny trud pracy. Jednocześnie dziękuję
drogim Parafianom i Wszystkim, którzy wchodzą na
stronę i interesują się parafią w pięknym Mierzeszynie.

Ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Marcin Moroz

MODLITWA PRZED WEJŚCIEM

DO INTERNETU

Wszechmocny i wieczny Boże,

Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo

i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim,

tego co dobre, prawdziwe i piękne,

szczególnie w Boskiej Osobie Twego

Jednorodzonego Syna,

Pana naszego Jezusa Chrystusa,

pomóż nam, błagamy Ciebie,

przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,

abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie

kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się

Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością

wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa

Pana naszego. Amen.

    Święty Izydorze, módl się za nami!
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Czcigodny Księże Proboszczu!

     Składam serdeczne podziękowanie za ofiary na środki transportu dla misjonarzy z tegorocznej
lipcowej Akcji św. Krzysztof przekazane na konto MIVA Polska (...). Dziękuję za popularyzowanie
wśród kierowców w parafii Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 bezpiecznie przejechany kilometr.
     Dzięki przekazywanym ofiarom MIVA Polska może wspierać polskich misjonarzy w odległych
i trudnych regionach i krajach misyjnych na całym świecie w zdobyciu niezbędnych w ich
pracy pojazdów mechanicznych.
     Zaś modlitwy z apelem o roztropną, bezpieczną i trzeźwą jazdę skierowane przez duszpasterzy
do kierowców i innych użytkowników drogi są cennym wkładem w poprawę bezpieczeństwa na
polskich drogach i zarazem ochronę życia ludzkiego.
     W dowód wdzięczności przekazuję Dyplom Wdzięczności MIVA Polska (...).

Z wyrazami głębokiego szacunku
oraz z wdzięczną modlitwą misjonarzy

Warszawa, dn. 1.10.2012Wielebny Ksiądz Proboszcz

Parafia św. Bartłomieja Ap.

Ul. Wolności 17

83-041 MIERZESZYN

Archidiecezja Gdańska

ks. Jerzy Kraśnicki
Dyrektor MIVA Polska

wieloletni misjonarz w RPA
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INTENCJE MODLITWY

na listopad 2012

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy

Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności

ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.

Intencja misyjna: Intencja misyjna: Intencja misyjna: Intencja misyjna: Intencja misyjna: Aby Kościół pielgrzymujący na

ziemi był promiennym światłem narodów.

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 w naszych

Grupach zapanował prawdziwy klimat wdzięczności

wobec osób zaangażowanych w działalność

charytatywną i życzliwą pomoc potrzebującym

duchowego wsparcia.

DOM
Jest Dom a w nim dużo złych duchów.

To ich dom. Na podwórku duża brama,

przy której schowane są dwa diabły.

Czatują na ludzi. Otwiera się brama.

Ludzie uciekają od niej,

ale jeden mężczyzna wszedł za tę bramę.

Wtem brama szybko zamknęła się za Nim.

Ten człowiek został sam na podwórku tego domu

przy zamkniętej bramie.

Zaczął rozpaczać, płakać, szarpać o tę bramę, krzyczeć.

Ale bez rezultatu.

Zasnął... Spał bardzo długo.

Gdy się obudził zobaczył, że brama jest otwarta.

Wstał. Spojrzał na ten dom i podszedł bliżej.

Wszedł do środka.

I był już z Nimi jako ich więzień i poddał się woli Złego.

Jak się z Tego miejsca wyzwolić?!

Trzeba spełnić wolę Boga.

To nieosiągalne dla człowieka,

żeby zaprzeć się Złemu.

Dlatego istnieje ślub diabła z człowiekiem.

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie

w ostatnim czasie…

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

1.0LIWIA KATARZYNA SUCHORZ, zam. Ząbrsko Górne,

ul. Rajska 4, ur. 23 sierpnia 2012, och. 27

października 2012.

2.NIKODEM LEON NIESIOŁOWSKI, zam. Mierzeszyn,

ul. Cyprysowa 47, ur. 24 października 2011, och.

27 października 2012.

ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:
1. ANDRZEJ TEMBERSKI, zam. Mierzeszyn, ul.

Osiedlowa 6, ur. 28 stycznia 1963, zm. 3 listopada

2012, pogrzeb odbył się 6 listopada 2012 w

Mierzeszynie.

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2012 roku

organizujemy „Weekend w Seminarium”. Jest on

przeznaczony wyłącznie dla młodzieży męskiej, która

ukończyła gimnazjum. Zapraszamy szczególnie

tegorocznych maturzystów, a także studentów.

Celem weekendu jest przybliżenie życia

seminaryjnego. Uczestnicy razem z klerykami będą się

modlić, czytać Pismo święte, rozmawiać na temat wiary,

przeżywać Mszę świętą, adorować Najświętszy

Sakrament. Podczas wykładów zostaną poruszone tematy

dotyczące życia duchowego, liturgii i powołania

kapłańskiego.
Kontakt:

Ks. Jan Uchwat

tel. 508409192
E-mail: juchwat@wp.pl

ŻYCIE

Człowiek jest pełen miłości w swoim wnętrzu.

Ważne jest tylko to, na kogo skieruje swoje uczucia.

Kto je przyjmie?

Na pewno nas szczerze kochające dzieci.

Mają one dwie kochające matki.

Matka Ziemia rodzi życie i daje jeść.

Matka Nieba chroni je i daje życie duszy.

To dziecko też będzie stare i znowu da życie

nowemu człowiekowi.

I tak rodzi się świat, nad którym władze

ma malutki człowieczek.

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie

DOMOWY KOŚCIÓŁ JEST RUCHEM ŚWIECKIM,
DZIAŁAJĄCYM W KOŚCIELE W RAMACH

RUCHU ŚWIATŁO - ŻYCIE

Domowy Kościół tworzą małżeństwa sakramentalne,

które wspólnie angażują się w proponowaną im

formację. Jedną z form tej formacji jest comiesięczne

spotkanie w kręgu (4-7 małżeństw i ksiądz moderator)

na którym jest czas na rozmowę o radościach i problemach,

na modlitwę i omówienie tematu formacyjnego. Ruch

zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską.

Chce pomóc małżonkom w budowaniu między nimi

prawdziwej jedności małżeńskiej, która stanowi

fundament do dobrego wychowania dzieci w duchu

chrześcijańskim.

 Moderator Rejonowy - ks. Adam Kroll - 692984722
 Para Rejonowa - Ewa i Marek Oleszowie 785228189,
609600246, 58-6827338
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