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W poniedziałek, 3 grudnia przyjdziemy do
kościoła na pierwsze w tym roku Roraty. Będzie to
nasze kolejne przygotowanie do radosnych świąt
Bożego Narodzenia. W czasie Mszy świętych
roratnich będziemy zapoznawać się ze świadkami
wiary, którzy są bogactwem Kościoła a jednocześnie
stanowią dla nas konkretny, życiowy wzór. Już we
wtorek pierwsza „roratnia postać”. Będzie to włoska
dziewczynka, Antonietta Meo, która swoim krótkim
życiem fascynuje wielu chrześcijan.

Coraz częściej w Kościele mówi się o wyniesieniu
Antonietty  na ołtarze. Zmarła ona w opinii świętości,
pozostawiając po sobie ponad 160 listów do Osób
Trójcy Świętej i Maryi, które stanowią „wspaniałą
całość teologiczną” (bp Jose Luis Redrado Marchite).

Antonietta Meo urodziła się w Rzymie 15 grudnia
1930 roku w rodzinie, w której codziennie
odmawiano różaniec i uczęszczano na Mszę świętą.
Pierwszymi słowami, jakich matka nauczyła pisać
Antoniettę, były: Jezus i Maryja.

W rodzinie nazywano ją zdrobniale Nennolina. Była
uroczym, radosnym, roześmianym, rozbieganym
dzieckiem. Uwielbiała się bawić, wraz z siostrą
szalała na trójkołowym rowerku. Któregoś dnia, na
wiosnę 1936 roku, skacząc po ogrodzie, potknęła
się o kamień i zraniła kolano. Ból był okropny, ale

nie narzekała. Lekarze stwierdzili, że nie jest to
zwykłe stłuczenie. Nennolina była chora na raka.
Diagnoza - kostniakomięsak - oznaczała amputację
lewej nogi.  Wszyscy litowali się nad nią, ale ona
nie litowała się nad sobą. Raczej cieszyła się, że
może swoje cierpienie ofiarować ukochanemu
Jezusowi.

Gdy nauczyła się pisać, każdego dnia pisała list
do Jezusa i Maryi, który zazwyczaj podpisywała
imionami Antonietta i Jezus. Tak powstał zbiór
korespondencji, świadczącej o jej głębokim
zjednoczeniu z Jezusem i  Matką Najświętszą. Głębia
i dojrzałość tych systematycznie zapisywanych
wyznań mistycznych stały się przedmiotem
poważnych studiów i badań teologicznych.
Korespondencja Antonietty Meo ukazała się drukiem
w Wydawnictwie Paulistów w Rzymie pod tytułem
Listy Nennoliny.

Antonietta zmarła w sobotę, w dzień poświęcony
Matce Bożej, 3 lipca 1937 roku, przed ukończeniem
siódmego roku życia. Pochowana została na
rzymskim cmentarzu Verano.

Życiem pobożnej Antonietty zainteresowały się
władze kościelne i podjęto starania o wyniesienie
na ołtarze najmłodszej w dziejach Kościoła przyszłej
świętej. W 1981 roku w Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych przy Stolicy Apostolskiej zebrała
się komisja teologów, prawników, pedagogów i
psychologów - orzeczono o heroiczności cnót
sześcioletniego dziecka.

Rodzona siostra Nennoliny, Małgorzata, wspomina,
że była ona bardzo żywa i czasem niegrzeczna, ale
pełna miłości do Jezusa i gotowa ofiarować Mu swoje
cierpienia dla zbawienia świata.

Krótkie listy Nennoliny nie są wolne od błędów
gramatycznych, ale ich religijna treść jest bezbłędna
i piękna. Oto kilka wyznań z liścików Nennoliny,
która Najświętszą Matkę zawsze nazywa Mamusią:
Drogi Jezu, tyle wycierpiałeś na swoim krzyżu,
dlatego ja pragnę złożyć Ci dużo kwiatów i zawsze
być blisko, blisko, przy Twoim krzyżu z Tobą. (...)
Drogi Jezu, powiedz Mamusi, że ja pragnę być
blisko Niej na Kalwarii pod Twoim krzyżem. (...)
Mamusiu, pomóż mi zebrać dużo kwiatków, by je
ofiarować Jezusowi, kiedy będę Go przyjmować w
pierwszej Komunii świętej (...). Droga Mamusiu, ja
bardzo kocham także Ciebie, droga Mamusiu.
Powiedz Jezusowi, aby udzielił dużo łask mnie i
całemu światu. Będę bardzo zadowolona, jeśli
zbawi dusze i uratuje cały świat; proszę Cię o to z
całego serca.

Maryja - w pojęciu Nennoliny - jest tą Matką, której
Jezus zawsze jest posłuszny, dlatego poufale zwraca
się do Niej: Droga Mamusiu, Tyś taka dobra; weźmij
moje serce i zanieś je Jezusowi. (...) Pragnę z
Twoich rąk przyjmować Jezusa, abym w ten sposób
zawsze była tego godna. (...) Droga Mamusiu, ja
Ciebie tak bardzo kocham! Proszę Cię, powiedz
Jezusowi, aby  mi  wybaczył, że ja w Kościele nie

ŚWIĘTE DZIECKO: NENNOLINA
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jestem taką, jak powinnam być. Powiedz, Droga
Mamusiu, Jezusowi, że ja Go bardzo kocham. (...)
Jestem bardzo zadowolona, że dziś, Droga Mamo,
jest Twoje święto. Na drugie święto Twoje i święto
Jezusa postaram się złożyć małe ofiarki. Powiedz
Jezusowi, że wolałabym umrzeć, zanim bym miała
popełnić grzech śmiertelny.

Na kilka dni przed Pierwszą Komunią świętą - 11
listopada 1936 roku pisała do Matki Najświętszej:
Droga Mamusiu, któż zrozumie, jak piękny będzie
ten dzień, kiedy Twój Boski Syn przyjdzie do
mojego serca, ale ja chciałabym Go przyjąć z
Twoich świętych rąk. Uczynisz mi to, Mamusiu?.

W jednym z ostatnich listów przed śmiercią prosiła
Jezusa, by zwrócił jej nóżkę, ale była przygotowana
na niespełnienie tej prośby: Chciałabym nigdy nie
chorować? I Ty spraw, bym nie zachorowała. Jeśli
chcesz, spraw, bym zaczęła chodzić? Ale jeśli nie
chcesz tego? Fiat voluntas Tua. Dla wielu te słowa
są dowodem głębokiego życia mistycznego dziecka.

Ostatni list do Jezusa napisała Nennolina 2
czerwca 1937 roku. Właściwie już nie była w stanie
go napisać sama, lecz pod jej dyktando pisała go
matka: Drogi Jezusie, powiedz swojej Mamusi, że
Ją bardzo kocham i pragnę być blisko przy Niej...

Proces beatyfikacyjny Antonietty, rozpoczęty już
w 1942 roku dzięki staraniom Akcji Katolickiej, do
której dziewczynka należała, zakończył się
trzydzieści lat później. Wtedy jednak Kościół nie
dopuszczał beatyfikacji dzieci, które nie zmarły
śmiercią męczeńską. Sytuacja zmieniła się, gdy w
1981 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
uchyliła ten nieformalny zakaz.

Dnia 18 grudnia 2007 roku Ojciec Święty Benedykt
XVI podpisał dekret uznający heroiczność cnót
dziewczynki, a więc będzie najmłodszą
beatyfikowaną niemęczennicą w dziejach Kościoła.
Przypuszcza się także, że Nennolina może zostać
ogłoszona doktorem Kościoła. Za jej
wstawiennictwem została uzdrowiona z marskości
wątroby kobieta z Indiany. Teraz ten cud będzie
weryfikowany. Benedykt XVI podkreślił, że jej życie,
tak proste i zarazem tak znaczące, pokazuje, że
świętość jest osiągalna w każdym wieku: jest dla
dzieci i dla młodzieży, dla dorosłych i osób w
podeszłym wieku.

Od 3 maja 1999 roku  ciało Nennoliny spoczywa
w rzymskiej bazylice Świętego Krzyża
Jerozolimskiego, w którym wcześniej została
ochrzczona i przyjęła pierwszą Komunię świętą. Przy
jej grobie codziennie modlą się pielgrzymi z całego
świata. Kult Nennoliny jest znany nie tylko w
Rzymie i we Włoszech, ale także w Niemczech i we
Francji.

Ojciec Piersandro Vanzan SJ, cenzor teolog w
procesie beatyfikacyjnym stwierdził m.in.
Nennolina utożsamiała się z Jezusem na
Kalwarii. Dziewczynka duchowo identyfikuje się

najpierw z małym Jezusem, potem kilkuletnim
chłopcem, młodzieńcem, aż wchodzi z Nim na
Kalwarię. Tam zdobywa szczyt swego mistycznego
utożsamienia. Jej życie jest potwierdzeniem słów,
że Bóg pewne rzeczy objawia maluczkim i wielcy
nie są w stanie ich pojąć.

Nennolina pragnęła trwać u stóp Krzyża. Kiedy
pod choinkę otrzymała figurkę Dzieciątka Jezus,
złożyła ją na Krzyżu. Ojciec Fioraso powiedział:
Pięcioletnie wówczas dziecko uczy nas, że nowo
narodzony Jezus ofiaruje się, by przed nami
otworzyć bramy nieba. A Benedykt XVI wskazuje,
że w ciągu kilku lat Nennolina osiągnęła szczyty
chrześcijańskiej doskonałości, na które wszyscy
mamy się wspinać, pośpiesznie przemierzyła
«drogę szybkiego ruchu», która prowadzi do
Jezusa.

Gdy opatrywano jej bolącą ranę, cierpienie
ofiarowała Panu Bogu za papieża, za Kościół,
misjonarzy, pokój na świecie i zbawienie
grzeszników. Często przy bolesnej zmianie
opatrunku mawiała: Teraz jadę jako misjonarka
do Afryki. Nawet jej się udało. W Burundii działa
Centrum jej imienia, pomagające tamtejszym
sierotom, tak samo dzieje się w Peru. W Mozambiku
powstaje ośrodek pomocy chorym na AIDS. A jedna
z pracujących w Chinach zakonnic przyjęła imię
Nennolina, by jak mówi, ,,lepiej służyć Chrystusowi
i potrzebującym”.

Jezu pierwszą i najważniejszą rzeczą, o którą
Cię proszę, jest prośba o to, bym była święta. Chcę
bardzo cierpieć, by wynagrodzić Ci za grzechy
ludzi, szczególnie tych najbardziej złych.
Chciałabym być palącą się dzień i noc przed
tabernakulum lampką. - Tak pisała Nennolina
niespełna rok przed śmiercią. W jej listach jak refren
powraca pragnienie ofiarowania swego cierpienia za
grzeszników i dla zbawienia świata. Listy są zapisem
głębokiej, mistycznej więzi między człowiekiem a
Bogiem. Świadczą także o bardzo zintegrowanej
psychice i dojrzałości wiary kilkuletniej
dziewczynki.

Antonietta i dziś wskazuje drogę na szczyty
chrześcijańskiej doskonałości. W swoich prywatnych
modlitwach rozmawiajmy także z nią -  niech nam
przybliża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech
nam wyprasza u Boga codzienną pogodę ducha i
radość z każdego przeżytego dnia, nawet tego
pełnego trudu i cierpień.

Tegoroczne Roraty przybliżą nam jeszcze
kilkanastu innych świadków naszej wiary.
Skorzystajmy z tej okazji! Nasza wiara domaga się
przecież nieustannej edukacji i refleksji. Do grupy
takich ludzi musimy także dołączyć, przecież to
jest cel naszej wiary: dobre życie i nagroda od Boga,
życie wieczne.

KS. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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Drodzy Bracia i Siostry,
umiłowani Diecezjanie!

Nie ustaje nasza radość i wdzięczność Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za decyzję o mianowaniu
Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny Biskupem Diecezji Pelplińskiej. Jeszcze raz pragnę w tym miejscu
podkreślić, że 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 od lat siedmiu jako Biskup Pomocniczy.

Pragniemy gorąco podziękować Ks. Biskupowi Ryszardowi za gorliwa pracę zarówno w duszpasterstwie,
w Seminarium Duchownym w Oliwie jak i w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym, którego sprawom
poświęcił tak wiele serca. Z wdzięcznością patrzymy na owoce pracy Ks. Biskupa tak wśród Ludu
Bożego naszej archidiecezji jak i duchowieństwa oraz braci i sióstr zakonnych.

Z tej okazji pragnę zaprosić całą wspólnotę diecezjalną, wiernych świeckich, braci i siostry zakonne
a szczególnie kapłanów do wspólnego dziękczynienia Bogu za posługę Biskupa Ryszarda w naszej
archidiecezji. Osobę Dostojnego Nominata włączymy w modlitwę I Nieszporów Adwentowych, które
będą sprawowane w sobotę,  1 grudnia br. o godz. 19.30 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku
Oliwie.

Księdzu Biskupowi wyrażamy naszą wdzięczność, oraz powierzamy opiece i wstawiennictwu świętych
Patronów Archidiecezji Gdańskiej i Diecezji Pelplińskiej.

Natomiast w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia br. o godz. 11.00 odbędzie się
uroczysty ingres do katedry w Pelplinie.

+ SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Arcybiskup

Metropolita Gdański

Gdańsk Oliwa, dnia 15 listopada 2012 r.
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INTENCJE  MSZALNE  grudzień   2012
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 dzięk. błag. w intencji Zofii Kiżewskiej: 80. rocznica urodzin
+ rodzice: Marta, Władysław, Wiktoria oraz Jan, Stanisław, Mieczysław, Halina
    z rodziny Rojkiewicz
+ rodzice: Wanda, Władysław, Franciszek
+ Helena Mejer, rodzice, rodzeństwo z rodziny Tarczewskich i Guźniczak
+ rodzice: Teofila i Jakub Papis oraz Marianna Borowska
+ Zygmunt i Gabriela Dąbkowscy oraz dzięk. błag. w intencji Adama Dąbkowskiego:
    17. rocznica urodzin
+ Agnieszka Goszka
+ Stanisław Zawadzki: 3. rocznica śmierci
+ wypominkowa za zmarłych
+ Marian Stosio: z okazji urodzin i imienin
 dzięk. błag. w intencji Róży św. Barbary z Warcza
 dzięk. błag. w intencji Róży św. Małgorzaty z Domachowa
 dzięk. błag. w intencji Róży św. Bernadety z Mierzeszyna
+ Jan Nosal: rocznica śmierci oraz jego żona Waleria i syn Adam
+ Krzysztof Bliszczyk: 29. rocznica śmierci, rodzice z obojga stron: Onufry i Zofia
    Bliszczyk oraz Stanisław i Helena Hejduk
+ Agnieszka Goszka
+ Ryszard Szymański: 1. miesiąc po pogrzebie
+ Ryszard Szymański
+ Andrzej Temberski
+ Henryka Kraińska: 10. rocznica śmierci
+ Bolesław i Józefa Ronowicz oraz Kazimierz Klonowski
+ Zenon Ryszewski: 9. rocznica śmierci
+ Leon Mejer, rodzice, rodzeństwo z rodziny Mejer, Miotk, Łaga  i Labuda
+ Marta Mundrzyńska
+ Sabina Kowalska: 2. rocznica śmierci oraz mąż Piotr
+ Ryszard Szymański
+ Jan Rychlica: z okazji urodzin (od dzieci)
+ Mieczysław Żurek: 12. rocznica śmierci
+ Andrzej Temberski
+ Magdalena i Alojzy Piotrzkowscy
+ Agnieszka Radecka: 3. rocznica śmierci
+ Grzegorz Dysarz: 21. rocznica śmierci
+ Józef Chodukiewicz oraz zmarli z rodzin Chodukiewicz i Chojnowskich
+ Agnieszka Goszka
+ Antoni Gordon (od wnuków)
 w intencji Parafian i Gości
+ Konrad i Jadwiga Lewandowscy: rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Alicji i Arkadiusza Brzoskowskich: 10. rocznica ślubu
    (od rodziców z obojga stron i córki Amelki)
+ Ryszard Szymański
+ Paweł Schuchard: rocznica urodzin i śmierci oraz rodzice z obojga stron
+ Szczepan Kolbusz
+ Andrzej Temberski
+ z rodzin Wohlert i Kolbusz
+ Ryszard Szymański
o zdrowie dla Reginy Kapanke
+ Krzyś Potratz
dzięk. błag. za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o błogosławieństwo
 Boże i zdrowie w rodzinach u dzieci w nowym 2013 roku
+ Janusz i Emila

  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

31.  poniedziałek
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INTENCJE MODLITWY

na grudzień 2012

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Aby migranci na całym świecie
byli przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty
chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną
miłością.

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby Chrystus objawił się całej
ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i
odbija się na obliczu Jego Kościoła.

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 nasze Grupy
Modlitwy i rodziny promieniowały dobrocią serca,
wzajemną serdecznością wobec ludzi
doświadczonych zagubieniem i brakiem
atmosfery domu rodzinnego.

w ostatnim czasie…

ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:
1. RYSZARD EDWARD SZYMAŃSKI, zam. Mierzeszyn, ul.

Kasztanowa 4 F, ur. 27 marca 1946, zm. 10 listopada
2012, pogrzeb odbył się 13 listopada 2012 w
Mierzeszynie.

2. EDWARD WIŚNIEWSKI, zam. Pomlewo, ul. Łukowa 4,
ur. 17 kwietnia 1928,  zm. 15 listopada 2012, pogrzeb
odbył się 17 listopada 2012 w Mierzeszynie.
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