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Wreszcie dociera do nas informacja od ks. Andrzeja,

figura Pana Jezusa jest gotowa.  Nie zastanawiamy się

długo. Pakujemy manatki i ruszamy w drogę. Jest południe

w piątek.  Zamierzamy przenocować na Jasnej Górze.

Autostradę A1 do Torunia, dalej drogę  od Kowala do

Strykowa pokonujemy bez żadnych problemów. Ale,

pozostał jeszcze odcinek z Torunia do wylotu z

Włocławka, no i przebicie się przez Łódź. Tych odcinków

nie polecamy, zwłaszcza w piątek. Mimo wszystko udało

się, zdążyliśmy na Apel Jasnogórski.

W sobotę wcześnie rano po paciorku, śniadaniu i

pożegnaniu z Matką Jasnogórską ruszamy do

Krakowa. To już rzut beretem. Z panem Tadeuszem

Szpunarem, artystą rzeźbiarzem, umówieni jesteśmy

na dziesiątą. Na drodze niewielkie korki, ale się udało.

Jesteśmy trzy minuty przed umówioną godziną.

Wchodzimy do pracowni i ... oniemieliśmy z wrażenia

i zachwytu.  Przed nami Pan Jezus na Krzyżu - wielki,

potężny, wręcz porażający - uczący pokory.

Mamy mało czasu, chcemy szybko wracać. Przy

małej czarnej szybka rozmowa, trochę o historii,

sztuce i oczywiście życiu.

Pod krzyżem stają  niewiasty w sumie trzy: Marysia

oraz  żona i córka pana Tadeusza.  Trzeba naszą figurę

zdjąć z prowizorycznego - roboczego krzyża, na którym

był rzeźbiony, zabezpieczyć i zapakować - na materace

w samochodzie; jeszcze pasy bezpieczeństwa, czyli

zamocowanie. Gotowe.

Szok, pan Tadeusz ukradkiem ociera łzy.  Co się

stało, pyta Marysia? Tak bywa i często mi się zdarza,

iż trudno mi rozstać  się  z moimi pracami. Przecież

razem w pracowni spędziliśmy ponad pół roku. Powiem

prawdę. Ja najchętniej bym zostawił tę rzeźbę w mojej

pracowni. Ale trudno, niech służy pogłębianiu wiary w

Waszej parafii - zakończył artysta na pożegnanie.

Droga powrotna bez korków, utrudnień, bez  żadnych

problemów  szybko minęła. W późnych godzinach

wieczornych z naszym Pasażerem szczęśliwie

docieramy do pana  Józefa - artysty kaszubskiego w

Barwiku koło Pomieczyna. ... I już czekamy na sygnał

do przewozu całego ołtarza.

MARYSIA I WŁADEK ORNOWSCY

PRZED NAMI PAN JEZUS

NA KRZYŻU

Już niebawem będąc w kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Mierzeszynie zobaczymy nowy ołtarz
boczny. W centrum ołtarza będzie widoczna pokaźnych
rozmiarów rzeźba Jezusa Ukrzyżowanego. To dzieło
znakomitego artysty pana Tadeusza Szpunara z Krakowa.
Kim jest rzeźbiarz, spod którego rąk ,,wyszła” ta
niesamowita postać Chrystusa?

Tadeusz Szpunar urodził się 3 listopada 1929 roku w
Soninie k. Łańcuta. Studiował w pracowni Xawerego
Dunikowskiego na Wydziale rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych  w Krakowie (1950-1956). Debiutował na
wystawie ,,Xawery Dunikowski i jego uczniowie”
(Warszawa 1955). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach
zbiorowych w kraju i za granicą. Realizuje rzeźby związane
z architekturą, od 1960 roku głównie sakralną.
Uczestniczył w konkursach na projekty rzeźb pomnikowych,
w których zdobył liczne nagrody i wyróżnienia. Jego prace
znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
i w Warszawie oraz w zbiorach prywatnych. Mieszka
i pracuje w Krakowie.

Rzeźba Chrystusa z Mierzeszyna wyszła więc z rąk
znakomitego Mistrza. Przez przeszło pięćdziesiąt lat
Mistrz z Krakowa wykonał 31 dużych rzeźb Chrystusa
Ukrzyżowanego, dziesiątki figur Madonny i Świętych
Pańskich. W rozmowie ze mną pan Tadeusz Szpunar
stwierdził, że rzeźba Chrystusa dla Mierzeszyna jest
chyba jego ostatnią pracą takiego formatu. Ta praca nad
Ukrzyżowanym trwała od kwietnia do końca listopada
2012 roku. Trudno sobie wyobrazić, że to dzieło wykonał
83. letni człowiek. A jednak! A jednak Bóg posługuje się
takimi ludźmi. Mistrz z Krakowa życzył nam: ,,Niech ta
rzeźba tylko pomaga ludziom zbliżyć się do Boga” -
Krótkie zdanie, ale jakże głębokie... Niech tak się dzieje!

Bardzo dziękuję panu Tadeuszowi Szpunarowi za
wykonanie wielkiego dzieła dla kościoła Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie. Dziękuję państwu
Marii i Władysławowi Ornowskim za trud przywiezienia
rzeźby z Krakowa. Dziękuję wszystkim drogim
Ofiarodawcom tego dzieła. Chrystus nas odkupił przez
swoją mękę na Krzyżu. Niech Krzyż Mierzeszyński o tym
nam nieustannie przypomina. Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

KRZYŻ i CZŁOWIEK
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     Drodzy Parafianie!

W naszej polskiej tradycji Święta Bożego
Narodzenia przeżywane są w wyjątkowej atmosferze
rodzinnej. Wigilijny i świąteczny stół gromadzi wokół
Nowonarodzonego całe pokolenia Polek i Polaków,
którzy zachowując tradycje ojców w geście
pojednania przełamują się białym opłatkiem, by
następnie z radosnym sercem uczestniczyć w
uroczystej Pasterce. Tak jest także u nas, w Parafii
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.

Moi Drodzy! Życzę Wam z okazji Świąt Narodzenia
Pańskiego i Nowego Roku Pańskiego 2013
pokornego zapatrzenia się w tajemnicę żłóbka oraz
odpowiedzialności za własny los, rodziny, parafii
i Ojczyzny. Przyjmijcie Chrystusa do Waszych
domów i otwórzcie się na błogosławieństwo, które
On przynosi. Tylko bowiem w ten sposób Wasze serca
i domy opromienione zostaną miłością i pokojem,
a Waszej zmęczonej odwadze przybędzie mocy
Bożych, czego Wam z całego serca życzę, obejmując
moją szczerą modlitwą.

Mierzeszyn, Boże Narodzenie 2012 roku

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Mierzeszynie
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W bazylice katedralnej w Pelplinie odbył się 8
grudnia 2012 roku ingres nowego biskupa
pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Nuncjusz apostolski
abp Celestino Migliore wprowadził biskupa Kasynę
na katedrę biskupów pelplińskich i wręczył mu
pastorał. Biskup Kasyna powiedział w homilii:
,,pragnę poślubić Kościół pelpliński”. Odnosząc się
do zagadnień moralnych stwierdził: ,,grzech jest
ciemnością i nie ma żadnego sensu wpatrywać się w
ciemność, bo człowiek ma oczy stworzone do światła,
i myśli ludzkie są stworzone do światła i do prawdy”.
W uroczystej procesji z Wyższego Seminarium
Duchownego do katedry poprowadzono nowego biskupa
diecezjalnego. Obecnych było ponad 30 arcybiskupów i
biskupów z Polski, w tym nuncjusz papieski abp Celestino
Migliore, prymas polski abp Józef Kowalczyk oraz abp
Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa.

W drzwiach wypełnionej po brzegi katedry, bp Kasyna
ucałował krzyż i pokropił wiernych wodą święconą.

Po dojściu procesji do prezbiterium, zebranych
powitał biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej
Wiesław Śmigiel. Nawiązał do korzeni Pelplina, które
tworzyli cystersi oraz do trwających od wieków ścisłych
więzów Pelplina z Gdańskiem: ,,Szlak cysterski, w
pewien sposób, połączył Pelplin i Gdańsk”, stwierdził
biskup. Przypomniał, że ,,reforma administracyjna
Kościoła w Polsce w 1992 roku jeszcze bardziej zbliżyła
i zjednoczyła diecezje metropolii gdańskiej”. Hierarcha
wskazał, że nominacja biskupa pomocniczego z
Gdańska na biskupa diecezjalnego w Pelplinie
,,pieczętuje wspólnotę diecezji pomorza gdańskiego”.
Bp Śmigiel przypomniał osobę zmarłego w kwietniu
bieżącego roku biskupa pelplińskiego Jana Bernarda
Szlagę i modlitwę Kościoła Pelplińskiego ,,o nowego

biskupa diecezjalnego”. Biskup pomocniczy zauważył, że
objęcie urzędu biskupa pelplińskiego przez biskupa
Ryszarda Kasynę wyznacza ,,nowy czas - czas wdzięczności
Bogu za nowego Pasterza, czas radości, nowego
entuzjazmu i nowej pracy ewangelizacyjnej”. Przed
powitaniem zebranych w katedrze i odbiorców transmisji
telewizyjnej i radiowej, bp Śmigiel powiedział: ,,naszego
Księdza Biskupa Ryszarda przyjmujemy jako przewodnika
po drogach wiary, brata i ziomka”. Dodał zapewnienie o
synowskim oddaniu i gotowości do wspierania nowego
biskupa ,,w duchu synowskiego oddania i z pełnym
poświęceniem na miarę naszych ludzkich sił”.

Po odczytaniu bulli papieskiej zawierającej
nominację biskupa Kasyny na pasterza Kościoła
Pelplińskiego, abp Migliore wręczył nowemu
biskupowi diecezjalnemu pastorał i wprowadził go na
katedrę, miejsce zarezerwowane w prezbiterium
wyłącznie dla biskupa diecezjalnego. Stamtąd
przewodniczy on liturgii. Bp Kasyna używał, podczas
ingresu, historycznego pastorału opata Marcina z 1727
roku. Posługiwali się nim wszyscy biskupi rezydujący
w Pelplinie. Do tego miasta, po pruskiej kasacie
cystersów, przeniesiono z Chełmży stolicę diecezji
chełmińskiej w 1824 r. Od 1992 diecezja zmieniła
nazwę na pelplińską i dokonała się reorganizacja jej
granic (z części utworzono diecezję toruńską).

Po zajęciu miejsca na katedrze, biskupowi Kasynie
złożyli homagium biskup pomocniczy Wiesław
Śmigiel, przedstawiciele prezbiterów, osób
konsekrowanych i świeckich. ,,Trochę zmieszany,
lecz otwarty na działanie Ducha Świętego”, tymi
słowami rozpoczął swoją homilię bp Kasyna.

W pierwszych słowach powiedział do swoich diecezjan
,,dla Was zostałem wybrany i do Was posłany, aby Wam
służyć i spieszyć z posługą duchową, aby wspólnie z Wami
dążyć do świętości”. Wspominając swoich poprzedników
na stolicy biskupiej, zatrzymał się na osobie
bezpośredniego poprzednika, zmarłego w kwietniu tego
roku biskupa Jana Bernarda Szlagi. Powiedział, że ,,służył
on gorliwie i pięknie Ludowi Bożemu”.

Kaznodzieja wskazał na fundamentalne znaczenie
postawy służebnej w życiu każdego: ,,nikt z nas,
również i ja jako biskup, i żaden człowiek, podobnie
także żadna partia polityczna nie może zejść z drogi
służby”. Ten służebny styl widzi bp Kasyna w dziele
Nowej Ewangelizacji: ,,Na tym polega m. in. dzieło
ewangelizacji, by czynić bardziej ludzkim to, co traci
człowieczą godność, by bronić i promować życie od
poczęcia do naturalnej śmierci, chrześcijańskie
rozumienie małżeństwa i rodziny, wolność rodziny
w wychowaniu dzieci i wszystko to, co stanowi
człowieczą godność”. Biskup dodał: ,,Świętość bowiem
i świat wartości wynikają z prawa naturalnego, dlatego
nie podlegają negocjacjom i głosowaniu”.

Szczególnie ciepło zabrzmiały słowa homilii:
,,pragnę poślubić Kościół pelpliński, całuję ołtarz do
składania Najświętszej Ofiary i zasiadam na katedrze,
z której będę głosić słowa Najwyższego Nauczyciela -
Jezusa Chrystusa i proszę o wstawiennictwo Maryi
Chrystusowej Matki, która w tej Bazylice katedralnej

INGRES KSIĘDZA BISKUPA

DIECEZJALNEGO RYSZARDA KASYNY

DO BAZYLIKI KATEDRALNEJ

W PELPLINIE

Ks. Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski

w Polsce i Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna
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jest ukazana i czczona w głównym ołtarzu, zaś w całej
diecezji w licznych jej sanktuariach”. Nawiązując do
obchodzonej uroczystości Maryjnej, biskup pelpliński
przywołał rolę Maryi w historii zbawienia, która dotknięta
jest ludzkim grzechem. Biskup przypomniał: ,,grzech jest
ciemnością i nie ma żadnego sensu wpatrywać się w
ciemność, bo człowiek ma oczy stworzone do światła, i
myśli ludzkie są stworzone do światła i do prawdy. A więc
wpatrywanie się w ciemność jest próżnym wysiłkiem, bo
nic w niej ludzkie oczy nie zobaczą. Zapatrywanie się w
przewrotność, kłamstwo i ciemność niczego człowiekowi
nie pokaże, bo myśli ludzkie są stworzone i skierowane
ku prawdzie. Rozpoznają tylko to, co jest  jasne, a wobec
ciemności są bezradne,,.

Mówiąc o rozpoczynającej posłudze w Kościele
Pelplińskim, kaznodzieja stwierdził: ,,zadanie prowadzenia
ludu Bożego w Kościele pelplińskim drogami zbawienia
byłoby niewykonalne, gdybym miał liczyć tylko na siebie.
Również Apostołów posyłał Pan po dwóch”. Dlatego zaprosił
do współpracy całą wspólnotę diecezjalną, świeckich i
duchownych. Podkreślił jednak, że najbardziej liczy na
kapłanów: ,,na was kochani kapłani - proboszczowie i
wikariusze, oraz osoby konsekrowane - liczę najbardziej”,
stwierdził. Rysując zaś swoje oczekiwania wobec księży,
powiedział: ,,Liczę - Drodzy Bracia - na waszą solidną pracę,
na lojalność, na spontaniczność i ewangeliczną pasję,
byście nie ulegli nigdy pokusie wypalenia; liczę na waszą
życzliwość, ale przede wszystkim liczę na budowanie ducha
i klimatu właściwego wspólnocie kapłańskiej, opartej na
wzajemnej trosce i modlitwie. Pokusa bowiem
samowystarczalności prowadzi do pychy i zagubienia; tylko
w zjednoczeniu z naszym Panem i Pasterzem oraz
wzajemnym zatroskaniu o siebie  we wspólnocie, jesteśmy
w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego świata i
oprzeć się różnorakim pokusom”.

Sporą część swojej homilii bp Ryszard Kasyna
poświęcił trosce o młodzież. Mówił, że ,,młodzi ludzie
potrzebują bliskiej im osoby. Odczuwają duchowy głód.
Szukają więzi, zrozumienia, przyjaźni. Potrzebują
kogoś, kto ich wysłucha, zrozumie, da nadzieję,
pomoże wybierać. Choć rzadko mówią o tym wprost,
to jednak szukają Boga”. Dodał: ,,Dlatego zachęcam
starszych, aby na bazie otwartości, dialogu, spotkania,
budowania więzi, niejako zaszczepili młodemu
człowiekowi ,,smak” spotkania z Bogiem, który jest
miłością, sprawiedliwością, obdarza wolnością”. W tej
trosce o młodzież widzi bp Kasyna zasadniczą rolę
Kościoła: ,,Kościół bowiem nie może pozostawić
młodych samotnie. Jest przecież dla nich! Ich
wszechstronnemu dzisiaj wykształceniu i wychowaniu
winny towarzyszyć głębokie wartości duchowe i moralne”.
Na zakończenie homilii, biskup pelpliński zawierzył
diecezję i swoją posługę patronom: św. Wawrzyńcowi, św.
Bernardowi z Clairvaux a szczególnie Maryi.

Przed błogosławieństwem przemówił między innymi
prymas polski abp Józef Kowalczyk, który powiedział:
,,modlimy się, byś święcie i gorliwie przyjął nowe
obowiązki”. Abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita
gdański życzył biskupowi Kasynie, aby udało mu się
zrealizować program zarysowany w homilii. Ostatnie
słowo biskupa Kasyny wypełnione było wdzięcznością
wobec wszystkich uczestników uroczystości. Nawiązał
do swojej konsekracji w 2005 r, i osoby bł. Jana Pawła
II. Dziękował Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za
nominację i przykład ,,życia w prawdzie i w miłości”.
,,Módlcie się, proszę za mnie, abym mógł godnie wypełnić
urząd, który mi Pan powierzył”, powiedział na zakończenie
bp Kasyna. Po zakończonej uroczystości bp Kasyna
przeszedł do grobu śp. Biskupa Jana Bernarda Szlagi na
modlitwę i złożenie kwiatów.

W historycznej uroczystości wzięły udział liczne
delegacje parlamentu, władz samorządowych, kościelnych
i świeckich organizacji, księża i osoby zakonne z
archidiecezji gdańskiej i diecezji pelplińskiej. Byli Ludzie
Morza, których opiekunem z ramienia Konferencji
Episkopatu Polski jest nowy biskup pelpliński. Przybyli
licznie Kaszubi i wierni z rodzinnych stron biskupa a także
z wielu parafii diecezji pelplińskiej.

Ks. Biskup Ryszard Kasyna przemawia
z katedry Biskupów Pelplińskich

xis

Ks. Biskup Ryszard Kasyna wita swoich Rodziców



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE -  nr 33(67) Boże Narodzenie 2012

6

W niedzielę, 2 grudnia 2012 roku gościliśmy w naszej

parafii przedstawiciela Gdańskiego Seminarium

Duchownego w osobie kleryka Rafała Grejciuna.

OAZA DUCHA ŚWIĘTEGO

Oaza Ducha Świętego to katolicka wspólnota
młodzieży będąca gałęzią Towarzystwa Ducha
Świętego (niezwiązana z Ruchem Światło-Życie).
Jej członkami są gimnazjaliści, licealiści oraz
studenci. Gdy spotykamy się w każdą środę w
Gdańsku-Letniewie mówimy o Bogu tak, jak my
Go widzimy i o tym, co niezwykłego nas spotkało,
motywujemy siebie nawzajem do działania. Oprócz
spotkań środowych przyjaźnimy się na co dzień ,
chodzimy wspólnie na imprezy, gramy w siatkówkę
oraz piłkę nożną. Od jakiegoś czasu nasze
spotkania odbywają się w kaplicy oraz na sali
konferencyjnej PGE Arena.

Oprócz spotkań środowych, co dwa miesiące
odbywają się tzw. Oazy Ducha Świętego (ODŚ).
Pierwsza z nich miała miejsce w Sanktuarium w
Gdańsku  Matemblewie w dniach 4-6 lutego 2011
roku. Temat tej pierwszej, historycznej Oazy
brzmiał ,,Wy jesteście solą ziemi i światłem
świata”. Oprócz Matemblewa ODŚ gościły
Barzowice oraz Skórcz, a już 1-3 lutego XI Oaza
Ducha Świętego odbędzie się w Mierzeszynie.

Spędzamy również wspólnie wakacje albo ferie.
Półtora roku temu byliśmy w Hiszpanii, na szlaku
Santiago de Compostela oraz na Światowych Dniach
Młodzieży, w minione wakacje płynęliśmy Wdą
na kajakach, a na zbliżającego się Sylwestra ODŚ
jedzie na pielgrzymkę do Rzymu na spotkanie
wspólnoty z Taize.

Opieką duszpasterską zajmują się ks. Zbigniew
Drzał, rektor o. Wiesław Wiśniewski oraz bracia z
Towarzystwa Ducha Świętego.

Oaza jest prawdziwą, żywą wspólnotą, w której
młodzi ludzie angażują się w działanie w Kościele,
dojrzewają, inspirują siebie nawzajem, żeby
realizować swoje pasje. Wspólnota Oazy Ducha
Świętego jest dowodem na to, że Kościół jest
prawdziwym domem życia.

Wiktor Szponar

WSPOMAGAMY GDAŃSKIE
SEMINARIUM DUCHOWNE

2 grudnia 2012 roku
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Kochany Jezusku!  Bardzo się cieszę, że niedługo będą

Twoje narodziny. Na ten wielki dzień szykuję dla Ciebie

swoje dobre uczynki. Niebawem przyjmę Cię do swojego

serduszka.

Martyna Kuśmierek, klasa II b.

]  ]  ]

Drogi Boże! Wczoraj wracaliśmy z kościoła, było

bardzo ślisko, bałam się. Tata nie mógł podjechać

samochodem i trochę był zły. Dziękuję Panie Boże,

że byłeś wtedy ze mną, i że jakoś dojechaliśmy do

domu. Proszę, bądź zawsze ze mną i z moją rodziną.

Julia Antkiewicz
]  ]  ]

Panie Boże, lubię przychodzić do Ciebie i modlić się.

Nie mogę doczekać się pierwszej Komunii świętej.

Moje siostry już miały i było fajnie, chodziłam z nimi

na próby i biały tydzień. Podobało mi się. Ciekawe,

czy ze mną pójdą?  Boże, spraw, żeby tak było. Wiem,

że mnie kochasz i czekasz na mnie. Pamiętaj o mnie.

Maja Antkiewicz
]  ]  ]

Panie Jezu, nazywam się Marcin. Piszę do Ciebie, aby

Ci podziękować za wszystko co mam. Wiem, że to jest od

Ciebie. Dziękuję Tobie za zdrowie, miłość, dobroć, umysł,

życie, rodzeństwo i rodzinę. Zawsze będę Cię kochał z

całego serca, nigdy nie zapomnę Twojej miłości do mnie.

Proszę Cię, abym miłował Ciebie zawsze.

Marcin Górski

]  ]  ]

Kochany Jezu! Jestem małą dziewczynką i bardzo

Cię kocham. Podczas Pierwszej Komunii świętej

ofiarowałam Ci Jezu swoje serduszko, a razem z nim

moją miłość, różne troski i problemy, dzięki Tobie Jezu

staję się lepszą istotą. Twoje cierpienie na krzyżu to

wielka miłość, jaką mi okazałeś, teraz niech moje dobre

życie będzie oznaką wielkiej miłości do Ciebie Jezu.

Agata Papis
]  ]  ]

Drogi Boże! Wiem, że kochasz mnie, i że droga, którą

idę jest szlakiem do Ciebie. Zaczęła się zima.

Przyjechałam do kościoła na roraty, jest zimno, ale

jak o Tobie myślę i modlę się, to szybko rozgrzewa

mi się serduszko. Panie, pamiętaj o mnie.

Zuzanna Antkiewicz
]  ]  ]

Drogi Jezu! Byłem dzisiaj na roratach trzeci raz,

modliłem się za Kościół, przyniosłem lampion,

dostałem obrazek św. Filipa Neri, a wczoraj Nennoliny

Meo. Kocham Cię.

Kacper
]  ]  ]

Panie Jezu, dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś i dajesz

mi tyle zdrowia. Bardzo Cię kocham.

Julka Kraińska

LISTY DO PANA JEZUSA DZIECI

Z PARAFII MIERZESZYŃSKIEJ

CARITAS NASZEJ PARAFII

ZAPROSIŁ ŚW. MIKOŁAJA

DO MIERZESZYNA
6 grudnia 2012
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 W miejscowości Bra w diecezji turyńskiej znajduje się
sanktuarium Matki Bożej. Od samego początku jego
istnienia można zaobserwować niesamowity fenomen
kwitnięcia w końcu grudnia drzew dzikich śliwek.
Chociaż w tym czasie jest tutaj śnieg i mróz, to kwitnięcie
w środku zimy powtarza się każdego roku od przeszło
680 lat i stanowi niewytłumaczalną zagadkę dla
współczesnej nauki.

Drzewka ,,prunus spinosa” o kolczastych gałęziach,
które rosną w tamtejszych okolicach, kwitną raz w roku
wiosną. Przy łagodniejszym klimacie w marcu, przy
surowszym w kwietniu. Zadziwiający wyjątek stanowi
tylko grupa kilkunastu drzew tej samej odmiany, które
rosną przy sanktuarium.

Zjawisko to jest skrupulatnie badane przez naukowców
z Uniwersytetu Turyńskiego. Zaczęto je badać już od XVI
wieku, ale do dnia dzisiejszego pozostaje dla nich
zagadką. Okazuje się, że drzewka ,,prunus spinosa” przy
Sanktuarium są idealnie takie same jak te, które rosną
w tej samej miejscowości i okolicy. Naukowcy stwierdzili,
że nie ma przyczyn geofizycznych czy jakichś prądów
elektromagnetycznych, których działanie mogłoby
tłumaczyć to nadzwyczajne zimowe kwitnięcie. Rosną
na tym samym rodzaju gleby i w dodatku na północnej
stronie, gdzie ciepło i promienie słoneczne docierają w
ograniczonych ilościach. Nie ma więc mikroklimatu,
który sprzyjałby zaistnieniu tej przyrodniczej anomalii.

Dla ludzi wierzących jest to czytelny znak, który
potwierdza autentyczność objawienia się Matki Bożej w
tym miejscu 29 grudnia 1336 roku. Tego dnia wieczorem
młodziutka mężatka Egidia Mathis, będąca w
zaawansowanej ciąży, przebywała na peryferiach
miejscowości Bra (prowincja Cuneo w diecezji
turyńskiej). Kiedy przechodziła obok przydrożnej
kapliczki Matki Bożej, dwóch młodych żołnierzy rzuciło
się na nią z zamiarem dokonania gwałtu. Egidia, w
desperackim geście obrony, chwyciła się figurki Matki
Bożej wzywając Jej pomocy. W tej - wydawałoby się -
beznadziejnej sytuacji, nagle z figurki wytrysnął strumień
niezwykle silnego światła, który oślepił agresorów i tak
ich przestraszył, że w wielkiej panice uciekli z miejsca
zdarzenia. Właśnie wtedy objawiła się Matka Boża
pocieszając i uspakajając Egidię, że niebezpieczeństwo
już minęło. Objawienie trwało kilka minut. Skutkiem
ogromnych przeżyć Egidia, zaraz po skończonym

objawieniu, urodziła przed kapliczką dziecko. Owinęła je
w szal i z trudem udało się jej dotrzeć do najbliższego
domostwa. Wieść o tym, co się wydarzyło, rozniosła się
lotem błyskawicy. Pomimo późnej godziny, tłumy ludzi
zebrały się w miejscu objawienia na modlitwie. Rosły tam
drzewa dzikich śliwek, które w jednym momencie pokryty
się białymi kwiatami, chociaż działo się to 29 grudnia, a
więc w środku mroźnej zimy.

Od tego czasu zjawisko to powtarza się w tym miejscu
każdego roku i tego samego dnia - 29 grudnia.

Po kilku latach na miejscu objawień zostało zbudowane
sanktuarium. W jego kronikach zostały odnotowane
zastanawiające fakty. Czytamy w nich, że 29 grudnia 1877 r.
drzewa wyjątkowo nie zakwitły. Pierwsze kwiaty pojawiły
się dopiero 20 lutego 1878 r., a więc w dniu wyboru następcy
papieża Piusa IX, Vincenzo Gioachino Pecchi, który przyjął
imię Leona XIII.

Należy również zauważyć szczególny związek
opisywanego zjawiska z Całunem Turyńskim,
przechowywanym w tej samej diecezji, w katedrze
turyńskiej. ,,Cudowne” drzewa sanktuarium kwitną od
29 grudnia przez dziesięć dni. Natomiast w 1898 r.
kwitnienie, które zaczęło się jak zawsze 29 grudnia,
przedłużyło się i trwało przez trzy miesiące, a więc przez
cały czas publicznego wystawienia Całunu Turyńskiego.
Właśnie wtedy fotograf Secondo Pia zrobił jego pierwszą
fotografię i odkrył, że odbicie ciała Chrystusa jest
negatywem fotograficznym.

Również 23 listopada 1973 r., kiedy Całun po raz pierwszy
był prezentowany w telewizji, drzewa sanktuarium w Bra
zakwitły właśnie w tym dniu, a nie jak zawsze 29 grudnia, i
miały kwiaty przez całą zimę aż do wiosny. Podobna sytuacja
powtórzyła się w 1978 r., kiedy Całun był publicznie
wystawiony, i wśród milionów pielgrzymów był również
arcybiskup krakowski ks. kard. Karol Wojtyła.

Kwitnące drzewa sanktuarium w Bra są znakiem
wzywającym do nawrócenia, ale także symbolem
wskazującym na Maryję, o której pisał już prorok Izajasz
w słowach: ,,A wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści
się odrośl z jego korzenia”. W średniowiecznej
ikonografii, którą można oglądać na portalach katedr
takich jak Notre-Dame w Paryżu czy w Chartres, ,,drzewo
Jessego” jest pokryte kwiatami.

Głęboki jest więc symbolizm, który łączy kwiaty z
Maryją. Kwitnące zimą drzewa sanktuarium w Bra są
czytelnym znakiem obecności i miłości Matki Bożej, która
- jak pisze św. Grignion de Montfort - ,,jest Rajem
ziemskim nowego Adama (Chrystusa), który wcielił się
tam za pomocą Ducha Świętego by działać w Nim niepojęte
cuda. Maryja jest owym wielkim i cudownym światem
Boga, pełnym niewypowiedzianych piękności i skarbów;
jest wspaniałością, w której Najwyższy ukrył, jakby we
własnym łonie, Syna Swego Jedynego, a w Nim wszystko,
co najdoskonalsze i najkosztowniejsze”.

Zatroskana o wieczny los wszystkich ludzi, Matka nasza
- Maryja - chce zaprowadzić każdego człowieka do swojego
Syna Jezusa Chrystusa, l dlatego daje nam liczne znaki
swojego zatroskania i miłości, które równocześnie są
wezwaniem do nawrócenia, czyli do pełnego zawierzenia
Bogu.

W różnych miejscach na kuli ziemskiej Maryja błaga
nas: ,,Nawróćcie się, póki jeszcze jest czas! Nie porzucajcie
Boga i wiary, bo największe niebezpieczeństwo dla
ludzkości rodzi się z bezbożnictwa”.

STEFAN PIOTROWSKI

MATKA BOŻA Z BRA
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+ Jan Kiżewski: z okazji urodzin

+ syn Zdzisław i córka Kinga (greg. 1)

dzięk. błag. w intencji rodziny Kołodziejczyk (urodziny Justyny Kołodziejczyk)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 2)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 3)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 4)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 5)

+ Zdzisław Olszewski: z okazji urodzin

+ Zygmunt Walkowski: 4. rocznica śmierci

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 6)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 7)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 8)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 9)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 10)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 11)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 12)

dzięk. błag. w intencji Kazimiery i Kazimierza Socha: jubileusz 50. lecia

 sakramentu małżeństwa

dzięk. błag. w intencji Krystyny Koryckiej: 60. rocznica urodzin

dzięk. błag. w intencji Stefanii Ulenberg: 85. rocznica urodzin

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 13)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 14)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 15)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 16)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 17)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 18)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 19)

dzięk. błag. w intencji Bożeny Kiełczykowskiej: 55.  rocznica urodzin

dzięk. błag. w intencji Jadwigi i Kazimierza Kąkol: 44. rocznica sakramentu

 małżeństwa

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 20)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 21)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 22)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 23)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 24)

dzięk. błag. w intencji Eleonory i Mariana: 53. rocznica sakramentu małżeństwa

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 25)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 26)

dzięk. błag. w intencji Bernardy i Mariana Pieczykolan: 38. rocznica

 sakramentu małżeństwa

 dzięk. błag. w intencji Kingi Kupisińskiej: 18. rocznica urodzin

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 27)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 28)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 29)

+ syn Zdzisław i siostra Kinga (greg. 30)

dzięk. błag. w intencji Danuty i Wiesława Ronowicz: jubileusz 25. lecia

 sakramentu małżeństwa

+ wypominkowa za zmarłych

  1. wtorek

  2. środa

  3. czwartek

  4. piątek

  5. sobota

  6. niedziela

  7. poniedziałek

  8. wtorek

  9. środa

10. czwartek

11. piątek

12. sobota

13. niedziela

14. poniedziałek

15. wtorek

16. środa

17. czwartek

18. piątek

19. sobota

20. niedziela

21. poniedziałek

22. wtorek

23. środa

24. czwartek

25. piątek

26. sobota

27. niedziela

28. poniedziałek

29. wtorek

30. środa

31. czwartek

  930

1100

1230

  800

  800

1700

1700

  730

  930

1100

  800

  800

  800

  800

  800

1700

1800

  730

  930

1100

  800

  800

  800

  800

  800

1700

  730

  930

1100

  800

  800

  800

  800

1700

  800

1700

  730

  930

1100

  800

  800

  800

1800

  800

INTENCJE  MSZALNE  styczeń  2013
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NASZE DUSZPASZE DUSZPASZE DUSZPASZE DUSZPASZE DUSZPASTERSTWO W OKRESIEASTERSTWO W OKRESIEASTERSTWO W OKRESIEASTERSTWO W OKRESIEASTERSTWO W OKRESIE
ŒWI¥TECZNO - NOWOROCZNYMŒWI¥TECZNO - NOWOROCZNYMŒWI¥TECZNO - NOWOROCZNYMŒWI¥TECZNO - NOWOROCZNYMŒWI¥TECZNO - NOWOROCZNYM

MSZE ŒWIÊTE RORATNIEMSZE ŒWIÊTE RORATNIEMSZE ŒWIÊTE RORATNIEMSZE ŒWIÊTE RORATNIEMSZE ŒWIÊTE RORATNIE do soboty, 22 grudnia.

CHORYCHCHORYCHCHORYCHCHORYCHCHORYCH z sakramentami świętymi odwiedzę w

piątek, 21  grudnia. Następna wizyta w pierwszy

piątek 1 lutego.

SPOWIED• ŒWIÊTASPOWIED• ŒWIÊTASPOWIED• ŒWIÊTASPOWIED• ŒWIÊTASPOWIED• ŒWIÊTA     z okazji uroczystości Narodzenia

Pańskiego: w środę, 19 grudnia od godz. 15.30 do 16.30;

w czwartek, 20 grudnia od godz. 15.30 do 16.30 oraz w

piątek, 21 grudnia od godz. 15.30 do 16.30.

MSZA ŒWIÊTA i SPOTKANIE WIGILIJNEMSZA ŒWIÊTA i SPOTKANIE WIGILIJNEMSZA ŒWIÊTA i SPOTKANIE WIGILIJNEMSZA ŒWIÊTA i SPOTKANIE WIGILIJNEMSZA ŒWIÊTA i SPOTKANIE WIGILIJNE w Domu

Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w czwartek, 20

grudnia o godz. 14.00.

W WIGILIÊ BO¯EGO NARODZENIA,W WIGILIÊ BO¯EGO NARODZENIA,W WIGILIÊ BO¯EGO NARODZENIA,W WIGILIÊ BO¯EGO NARODZENIA,W WIGILIÊ BO¯EGO NARODZENIA, w poniedziałek, 24

grudnia ranna Msza święta o godz. 8.00. Msza święta

wigilijna o godz. 20.00 w kościele Najświętszego Serca

Pana Jezusa. Zapraszam na tę Mszę świętą

szczególnie dzieci, młodzież, rodziców z małymi

dziećmi oraz wszystkich, którzy nie będą mogli

przybyć na Pasterkę o północy. Oczywiście tego dnia

tradycyjnie wstrzymujemy się od spożywania potraw

mięsnych. Pamiętamy, że na stole wigilijnym nie

może być alkoholu!

W UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA PW UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA PW UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA PW UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA PW UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA PAÑSKIEGO,AÑSKIEGO,AÑSKIEGO,AÑSKIEGO,AÑSKIEGO, we

wtorek, 25 grudnia Msze święte o godz. 0.00

(Pasterka), 9.30 oraz o godz. 11.00.

W środę, 26 grudnia święto ŒWIÊTEGO SZCZEPŒWIÊTEGO SZCZEPŒWIÊTEGO SZCZEPŒWIÊTEGO SZCZEPŒWIÊTEGO SZCZEPANA,ANA,ANA,ANA,ANA,
PIERWSZEGO MÊCZENNIKA.PIERWSZEGO MÊCZENNIKA.PIERWSZEGO MÊCZENNIKA.PIERWSZEGO MÊCZENNIKA.PIERWSZEGO MÊCZENNIKA. Msze święte o godz.

7.30, 9.30 oraz 11.00.

W czwartek 27 grudnia rozpocznie się w naszej parafii

WIZYTWIZYTWIZYTWIZYTWIZYTA DUSZPA DUSZPA DUSZPA DUSZPA DUSZPASTERSKA KOLÊDA.ASTERSKA KOLÊDA.ASTERSKA KOLÊDA.ASTERSKA KOLÊDA.ASTERSKA KOLÊDA.
W poniedziałek, 31 grudnia o godz. 17.00 uroczysta

Msza święta na ZAKOÑCZENIE ROKU PZAKOÑCZENIE ROKU PZAKOÑCZENIE ROKU PZAKOÑCZENIE ROKU PZAKOÑCZENIE ROKU PAÑSKIEGOAÑSKIEGOAÑSKIEGOAÑSKIEGOAÑSKIEGO
2012.2012.2012.2012.2012.
NOWY ROK 2013NOWY ROK 2013NOWY ROK 2013NOWY ROK 2013NOWY ROK 2013 uroczystość ŒWIÊTEJ BO¯EJŒWIÊTEJ BO¯EJŒWIÊTEJ BO¯EJŒWIÊTEJ BO¯EJŒWIÊTEJ BO¯EJ
RODZICIELKI MARYI.RODZICIELKI MARYI.RODZICIELKI MARYI.RODZICIELKI MARYI.RODZICIELKI MARYI. Msze święte o godz. 9.30, 11.00

i 12.30.

PIERWSZY PI¥TEK,PIERWSZY PI¥TEK,PIERWSZY PI¥TEK,PIERWSZY PI¥TEK,PIERWSZY PI¥TEK,     4 stycznia. Okazja do spowiedzi

świętej od godz. 15.30.

W niedzielę, 6 stycznia uroczystość OBJAOBJAOBJAOBJAOBJAWIENIAWIENIAWIENIAWIENIAWIENIA
PPPPPAÑSKIEGO ,,TRZECH KRÓLI”AÑSKIEGO ,,TRZECH KRÓLI”AÑSKIEGO ,,TRZECH KRÓLI”AÑSKIEGO ,,TRZECH KRÓLI”AÑSKIEGO ,,TRZECH KRÓLI”. Msze święte o godz.

7.30, 9.30 i 11.00.

w ostatnim czasie…

ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:
1.TADEUSZ BRZEZICKI, zam. Miłowo 2/4, ur. 8 lipca 1957,

zm. 25 listopada 2012, pogrzeb odbył się 6 grudnia 2012
w Mierzeszynie.

2.BOGDAN WOJCIECH KOBRZYŃSKI, zam. Mierzeszyn, ul.
Wolności 24/4, ur. 21 kwietnia 1970, zm. 6 grudnia 2012,
pogrzeb odbył się 10 grudnia 2012 w Mierzeszynie.

3. STANISŁAW STEFAN SZAFRAŃSKI, zam. Mierzeszyn, ul.
Leśna 6, ur. 7 stycznia 1947, zm. 10 grudnia 2012, pogrzeb
odbył się 12 grudnia 2012 w Mierzeszynie.

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne i szczere podziękowania pracownikom

Ośrodka Zdrowia w Mierzeszynie: lekarzom i pani Bożenie

Bukowskiej za wsparcie i niesienie pomocy w cierpieniu

śp. Ryszardowi Szymańskiemu.

Serdeczne podziękowanie składamy czcigodnemu księdzu

Andrzejowi Sowińskiemu, panu Janowi Rojkiewiczowi,

drogim krewnym, druhom z OSP z Mierzeszyna i Pręgowa,

delegacjom, sąsiadom i przyjaciołom za modlitwę i udział

w uroczystości pogrzebowej mojego Męża, naszego Ojca i

drogiego Dziadka. Bóg zapłać!

Żona i córki z rodzinami

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z

niepokojem dostrzega pojawiające się w ostatnim

czasie oznaki wrogości skierowanej przeciwko religii.

Ich niedawnym, jakże bolesnym przejawem, była próba

profanacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej

Częstochowskiej. Niepokój budzi brak szacunku dla

tego świętego i czczonego nie tylko w Polsce, ale i na

całym świecie wizerunku.

Takie postawy ukazują głębokie rozdarcie

współczesnego człowieka i uprzedzenia wobec wartości

chrześcijańskich. W jakiejś mierze nastawienia te są

skutkiem niechęci wobec Kościoła katolickiego,

duchowieństwa i w ogóle chrześcijaństwa. Właściwą

odpowiedzią na te zjawiska jest modlitwa i duchowe

wynagrodzenie. W związku z tym, w duchu

solidarności z jasnogórską wspólnotą zakonną

wyrażamy wdzięczność wszystkim tym, którzy z

poczucia chrześcijańskiej miłości podejmują

zadośćuczynienie za ten i inne akty braku szacunku

wobec świętości.

Mamy nadzieję, że przeżywane dziś przez nas tak

boleśnie sytuacje wpłyną na zmianę postaw tych,

którzy zatracili poczucie szacunku wobec tego, co dla

wielu jest święte.

OŚWIADCZENIE
PREZYDIUM KONFERENCJI

EPISKOPATU POLSKI

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

† Józef Michalik
Metropolita Przemyski

Przewodniczący KEP

† Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego KEP

Warszawa, 12 grudnia 2012 r.

† Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP

ZABAWA SYLWESTROWA

Parafialny Zespół Caritas zaprasza wszystkich

chętnych na zabawę sylwestrową, która odbędzie

się dnia 31 grudnia 2012 roku w Szkole

Podstawowej w Mierzeszynie w godz. 20.00 -

4.00. Koszt 60 PLN od osoby + własny koszyk.

Do tańca zagra pan Jarek Kąkol. Zapisy u pani

Ewy Papis w bibliotece w Mierzeszynie.

Dochód zostanie przeznaczony na dalszą

działalność Caritasu.

Serdecznie zapraszamy!
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