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GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

MIERZESZYŃSKIE JASEŁKA

Dnia 22 grudnia 2011 roku w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie odbyło się spotkanie Bożonarodzeniowe. W tym
roku swoje zdolności aktorskie i muzyczne zaprezentowali uczniowie klas pierwszych pod opieką katechetki Aleksandry
Michalskiej i przy pomocy nauczyciela muzyki Krzysztofa Reka. Dla wszystkich stanowiło to nie lada wyzwanie, bo
była spora gromadka dzieci; wiele z nich przeżywało swój debiut. A to ktoś zapomniał, kiedy ma zejść ze sceny, a ktoś
zachorował i szybko trzeba było się nauczyć zmienionej wersji, a ktoś płacze, bo nie widzi na widowni swojej mamy
itd. Dla dzieci duże znaczenie miały stroje, w przygotowanie których wiele starania włożyli rodzice. Dzieci zaprezentowały
jasełka pt. ,,Leśna historia o narodzinach Jezusa”. Widzieliśmy więc drzewa, zwierzęta: sowę, zająca, sarenkę, srokę
oraz chłopców i sympatyczne krasnale. Nie zabrakło oczywiście Świętej Rodziny i okazałego chóru anielskiego. Dzięki
wzruszającej grze naszych małych aktorów oraz poprzez bajkową scenerię i śpiew kolęd, widzowie mieli okazję po raz
kolejny zatrzymać się nad prawdą o Bożej Dziecinie, która tak jak kiedyś w Betlejem - dziś pragnie rodzić się w
człowieku. Jasełka stały się okazją do złożenia sobie życzeń świątecznych i miłym akcentem przed wigilią w naszej
szkole, do której zasiedli wraz z dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły nasi mili goście: wójt gminy - pan
Błażej Konkol, ks. proboszcz Andrzej Sowiński i przedstawiciele Rady Rodziców. Aż chciało się przytaknąć za naszymi
pierwszoklasistami: ,,Jak dobrze, że są święta i miłe życzenia; aby każdy z nas pamiętał te cudowne chwile”.

ALEKSANDRA MICHALSKA
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Bardzo serdecznie zapraszam
do wspólnego pielgrzymowania

do Matki Bożej Miłosierdzia
w Ostrej Bramie w Wilnie
i do sanktuariów Litwy

w dniach od 9 do 13 lipca 2012 roku.

Pierwsze spotkanie i zapisy
(wpłata 100 złotych)

w niedzielę, 29 stycznia 2012 roku
w kościele

Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Mierzeszynie po Mszy świętej

o godz. 11.00.

ks. Andrzej

Maryjo, Matko Miłosierdzia,

co w Ostrej Bramie
tron swój masz,

do Ciebie spieszym

w każdej biedzie,
a Ty nam zawsze

pomoc dasz...

PIELGRZYMKA z MIERZESZYNA

do OSTREJ BRAMY i na LITWĘ
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Pamiątka Pierwszej Mszy Świętej
księdza Jana Aeltermanna w kaplicy

Szpitala Mariackiego w Gdańsku, 15 marca 1904

MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA
KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA

15 marca 1904 roku
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1.1.1.1.1. Przystępuję do sakramentu pokuty. Chcę wyznać
swoje grzechy i przyjąć pokutę.
- Ale czy mam szczery zamiar zrobić następny krok:
nawrócić się i pokonać swoje złe skłonności?
2.2.2.2.2. Bardzo trudno jest wyznać grzechy i przyznać się
do słabości. Czasem wkładam wiele wysiłku, żeby
wymazać z pamięci wyjątkowo ciężkie przewinienie
albo je usprawiedliwić. Ale ono i tak da o sobie znać.
- Czy podczas poprzednich spowiedzi nie zapomniałem
lub umyślnie nie zataiłem grzechów ciężkich?
3.3.3.3.3. Do poprzednich spowiedzi przystąpiłem po to, żeby
się nawrócić i nie grzeszyć więcej. To mi się nie udało.
- Ale czy chociaż naprawiłem wyrządzone krzywdy?

I. PI. PI. PI. PI. PAN MÓWl: ,,BÊDZIESZ MI£OWAN MÓWl: ,,BÊDZIESZ MI£OWAN MÓWl: ,,BÊDZIESZ MI£OWAN MÓWl: ,,BÊDZIESZ MI£OWAN MÓWl: ,,BÊDZIESZ MI£OWA£ PA£ PA£ PA£ PA£ PANA BOGAANA BOGAANA BOGAANA BOGAANA BOGA
TWEGO Z CA£EGO SERCA”.TWEGO Z CA£EGO SERCA”.TWEGO Z CA£EGO SERCA”.TWEGO Z CA£EGO SERCA”.TWEGO Z CA£EGO SERCA”.

4.4.4.4.4. Ludzie osądzają mnie według moich uczynków.
Mogę nimi manipulować, by osiągnąć zamierzony cel.
Ale Pan Bóg widzi nie tylko czyny - także intencje.
Bogu nie mówię, że są szlachetne, kiedy nie są.
- Czy intencje moich czynów są czyste?
5.5.5.5.5. Uważam się za człowieka wierzącego - przecież dla
tego tu jestem. Ale jest różnica między człowiekiem
wierzącym a członkiem Kościoła. Wiara to łaska Boża
i mój własny wybór - czy ją przyjmę.
- Czy otwieram się na łaskę wiary w Boga?
- Czy, kiedy pojawiają się wątpliwości, szukam ich
rozwiązania w nauczaniu Kościoła?
- Czy moja wiara w Boga ocaleje, nawet jeśli ludzie
zawiodą?
- Czy zdarza mi się zaprzeć mojej wiary, żeby
przypodobać się ludziom?
6.6.6.6.6. Jednym z najcenniejszych przejawów człowieczeństwa
jest możliwość porozumiewania się. Jedną z
najbardziej przykrych sytuacji w naszych rodzinach są
,,ciche dni”. Gdy nie ma porozumienia, żal narasta,
nie przybywa dobra. Wszyscy są zranieni, nawet
ci,których to bezpośrednio nie dotyczy. A jakże często
mamy takie ,,ciche dni”w naszych kontaktach z
Bogiem - naszym Ojcem! Może to właśnie jest
przyczyną, że tyle zła w nas i wokół nas?
- Czy pamiętam o modlitwie?
- Czy moja modlitwa jest prawdziwą  rozmową serca i
umysłu z Bogiem?
- Czy omawiam z Bogiem wszystkie ważne chwile
mojego życia - radości, rozterki, porażki?
7.7.7.7.7.     Bóg jest Osobą. To nie papierowe pojęcie, abstrakcja.
To Osoba, która Jest. I jest godna wszelkiej chwały.
- Czy mam tego świadomość?
- Czy okazuję szacunek i miłość dla imienia Bożego?
- Czy obrażałem Boga bluźnierstwem, krzywo-
przysięstwem albo braniem imienia Bożego
nadaremnie?
8.8.8.8.8. Uczestnictwo we wspólnocie daje przywileje i
obowiązki. Przyjmuję je świadomie, bo albo jestem
członkiem wspólnoty, albo nie. Chrystus, gromadząc
swoich uczniów w Kościele, nakreślił ich prawa i
obowiązki.

Jeśli nie wypełnię obowiązków, nie mogę oczekiwać
praw. Przychodzę tu, bo chcę skorzystać z prawa do
zbawienia.
- Czy spełniam moje obowiązki względem Kościoła?
- Czy niedziela jest dla mnie dniem świętym, czy tylko
dniem wolnym od pracy?
- Czy uczestniczę we Mszy świętej pobożnie i uważnie?
- Czy wypełniłem przykazanie dorocznej spowiedzi oraz
Komunii wielkanocnej?
9.9.9.9.9. Żyję w XXI wieku, mam sporą wiedzę o świecie,
rozumiem i przyjmuję wiele rzeczy, których nie
doświadczam własnymi zmysłami, bo wierzę uczonym,
że to sprawdzili. Jestem człowiekiem wierzącym, bo
otrzymałem łaskę wiary i poznałem Chrystusa.
- Czy jednocześnie zaśmiecam umysł i serce przez
zabobony, spirytyzm i inne formy magii, które mi szatan
podsuwa?

 II. PII. PII. PII. PII. PAN MÓWI: ,,MI£UJCIE SIÊ WZAJEMNIE,AN MÓWI: ,,MI£UJCIE SIÊ WZAJEMNIE,AN MÓWI: ,,MI£UJCIE SIÊ WZAJEMNIE,AN MÓWI: ,,MI£UJCIE SIÊ WZAJEMNIE,AN MÓWI: ,,MI£UJCIE SIÊ WZAJEMNIE,
 JAK JA WAS UMI£OWA£EM”. JAK JA WAS UMI£OWA£EM”. JAK JA WAS UMI£OWA£EM”. JAK JA WAS UMI£OWA£EM”. JAK JA WAS UMI£OWA£EM”.

10.10.10.10.10. Chrystus, wybierając swoich uczniów, oczekiwał od
nich miłości. Nie tylko do Boga, ale i do siebie nawzajem.
Miłość wyznacza granice Królestwa Bożego.
- Jaka jest moja miłość do Boga?
- Czy mój sposób odnoszenia się do bliźnich przypomina
przykład Samarytanina z Ewangelii?
- Czy zdarza mi się wykorzystywać innych jak narzędzie
do osobistych celów, bez oglądania się na ich dobro?
- Czy moje słowa i uczynki mogły kogoś gorszyć albo
popchnąć do złego?
11.11.11.11.11. Dziś zupełnie rozmyło się poczucie praw i obowiązków
związanych z rodziną. Zapominamy o zobowiązaniach
złożonych przed ołtarzem. Zapominamy o
powinnościach wobec współmałżonka, dzieci, rodziców.
A przecież rodzina jest środowiskiem naszego życia i
jej założenie stanowiło zwieńczenie naszej młodości.
- Czy wywiązuję się z przysięgi małżeńskiej?
- Czy troszczę się o chrześcijańskie wychowanie dzieci
i wspieram ich dobrym przykładem?
- Czy nie zdradzam współmałżonka w myślach lub
uczynkach?
- Czy dbam, żeby był bezpieczny i szczęśliwy?
12.12.12.12.12. Zapewne ciężko pracuję, żeby zarobić na chleb
codzienny i trudno mi zadbać o zaspokojenie potrzeb
wszystkich biednych, jakich spotykam.
- Ale czy mam otwarte serce na potrzeby innych?
- Czy w dawaniu i braniu przeszkadza mi pycha, pogarda,
zawiść?
13.13.13.13.13. Zostaliśmy przez Boga posłani na świat w
konkretnym miejscu i czasie. Dostaliśmy we władanie
jakiś kawałek ziemskiej ojczyzny i z tego włodarstwa
zostaniemy rozliczeni.
- Czy mądrze i rzetelnie spełniam swoje obowiązki
obywatelskie?
- Czy traktuję ojczyznę jako ziemię niczyją, z której
każdy może jak najwięcej wziąć dla siebie?
- Czy zostawiam po sobie śmietnik, czy ślad dobrze
wykonanej pracy?

14.14.14.14.14. Człowiek dostał ,,nakaz pracy”, bo nie posłuchał
Boga w Raju. Ale jednocześnie dostał możliwość dzięki
swojej pracy czynienia dobra - sobie i innym. Dzięki
pracy nie tylko żyje, ale i się rozwija. Talent i
powołanie to Boże dary.

ROZMOWA

Z WŁASNYM SUMIENIEM
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- Jak wykonuję swoją pracę?
- Czy nie marnuję czasu swojego i innych?
- Czy jestem uczciwy, życzliwy, uczynny?
- Czy terminowo i rzetelnie wynagradzam pracowników

i wywiązuję się z umów?
- Czy potrafię przyznać się do błędów i niekompetencji?
- Czy przyjmuję na siebie konsekwencje źle wykonanej

pracy?
15.15.15.15.15. Żydzi długo i gorąco prosili Boga o ustanowienie

króla. Wydawało im się, że tytuł i władza dodają
splendoru i królowi, i podwładnym. Ale wkrótce
okazało się, że dobry władca musi być bardzo
pokorny przed Bogiem i że nie jest ponad prawem,
ale właśnie jego szczególnie silnie dotyczą prawa i
Boskie, i ludzkie.

- A ja - czy pamiętam, że nawet jeśli mam władzę
tworzenia prawa, to najpierw ja sam muszę się mu
podporządkować?

- Czy wykorzystuję władzę dla własnej korzyści?
- Czy pamiętam, że zostałem wyniesiony, by

ogarnąć swoją troską wszystkich mi poddanych?
16.16.16.16.16. ,,Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i

Bogiem było Słowo...”. Świetnie znam ten tekst.
Słowo przyniosło nam zbawienie. Nasze ludzkie
słowo też ma wielką moc. Może skrzywdzić albo
nieść dobro. Nie możemy nim poniewierać.

- Czy skrzywdziłem kogoś złym słowem, kłamstwem,
oszczerstwem, zniesławieniem, bezmyślnym sądem,
naruszeniem sekretu?

- Czy mówię prawdę?
17.17.17.17.17. Przykazanie ,,nie zabijaj” wydaje się takie

abstrakcyjne... Przecież zabijają tylko kryminaliści,
gangsterzy, terroryści... Ale czy tylko?

- Są zbrodnie dokonywane w majestacie prawa: Czy
doradzałem lub spowodowałem poronienie?

- Czasem jakąś decyzją odbieramy komuś prawo
do życia albo narażamy go na utratę zdrowia, a nawet
śmierć. Czy dbam o bezpieczeństwo ludzi
powierzonych mojej trosce?

  Część zbrodni jest ukryta pod nazwą ,,samobójstwo”.
Ale wiele z nich ma przyczynę w jakimś zdarzeniu.

- Czy rzuciłem na czyjś temat oszczerstwo?
- Czy odebrałem komuś nadzieję? Nie pomogłem w

ciężkiej depresji?
- Czy przyczyniłem się do czyjegoś bankructwa?
- Czy kogoś  nienawidzę?
- Czy się kłóciłem? Czy przezywałem lub przeklinałem

bliźnich?
- Czy odmówiłem zaświadczenia o czyjejś niewinności?
- Czy przestrzegam przepisów prawa drogowego i

jeżdżę tak, by wszyscy byli bezpieczni?
18.18.18.18.18. Rozmyło się poczucie cudzej własności, za to

bardzo wzmocniło - własnej. Wiele zachowań, które
kiedyś byłyby złodziejstwem, dziś nazywa się dobrym
interesem. Musimy na to uwrażliwić nasze sumienia.

- Czy kradłem?
- Czy pragnąłem czegoś w sposób niesłuszny i

nieuporządkowany?
- Czy płacę swoje rachunki?
- Czy zwróciłem coś, co do mnie nie należy - na

przykład pomyłkowo wydaną zbyt dużą resztę czy
zaniżoną opłatę?

- Czy naprawiłem szkodę, którą nieumyślnie
wyrządziłem, nawet jeśli nie było świadków?

- Czy szanuję dobro społeczne?
- Czy płacę za bilety?
19.19.19.19.19. Bardzo mocno tkwi w nas starotestamentowe

poczucie sprawiedliwości. Ale stare Prawo już się
wypełniło. Dla chrześcijanina ważniejsze jest to, co
mówił Chrystus - masz przebaczać nie siedem, ale
siedemdziesiąt siedem razy.

- Czy żywię do kogoś nienawiść?
- Czy rozmyślam o zemście?
- Czy odtrącam rękę wyciągniętą do zgody?
- Czy odgrzebuję dawno przebrzmiałe urazy?
- Czy w bliźnich widzę przede wszystkim to, co zrobili

złego, nie szukając w nich dobra?

III. CHRIII. CHRIII. CHRIII. CHRIII. CHRYSTUS PYSTUS PYSTUS PYSTUS PYSTUS PAN MÓWI:AN MÓWI:AN MÓWI:AN MÓWI:AN MÓWI:
,,B¥DZCIE DOSKONALI JAK OJCIEC”,,B¥DZCIE DOSKONALI JAK OJCIEC”,,B¥DZCIE DOSKONALI JAK OJCIEC”,,B¥DZCIE DOSKONALI JAK OJCIEC”,,B¥DZCIE DOSKONALI JAK OJCIEC”

20.20.20.20.20. Chrześcijanin to nie jest człowiek oprawiony w
ramki, jak pamiątka chrztu. Chrześcijanin to
,,człowiek w drodze”; nie możemy duchowo stać w
miejscu, musimy się rozwijać. Ale ten rozwój nie może
być chaotyczny. Jego kierunek i rytm wyznaczają
sakramenty i modlitwa.

- Czy traktuję je jako pomoc, czy przeszkodę w życiu
codziennym?

- Czy modlę się na pokaz?
- Czy zdarza mi się przystąpić do sakramentów

niegodnie, ze względu na ludzi?
21.21.21.21.21. W naszej duszy stale toczy się walka między tym,

jacy chcielibyśmy być, a naszymi złymi
skłonnościami, z których wiele świat nazywa
wolnością. Chrystus nas w tej walce dopinguje i
wzmacnia w kierunku wyzwolenia  do prawdziwej
wolności.

- Czy umiem te dwie wolności odróżnić?
- Czy staram się pokonywać wady, złe skłonności i

namiętności?
- Czy używam środków odurzających, które

powodują, że nie do końca panuję nad sobą - alkoholu,
narkotyków, tytoniu?

- Czy uważam się za równego Bogu i sam wyznaczam
sobie, co jest dobre, a co złe?

- Czy uważam siebie za lepszego od innych?
- Czy szanuję wolę i wolność innych?
22.22.22.22.22. Tu, na ziemi, nasze ciało i nasza dusza stanowią

jedno. To, co robimy z naszym ciałem, odbija się też
na duszy. Ciało tu zostawimy, ale nasza dusza stanie
przed Bogiem. Jeśli splugawimy ciało, to jak
wybronimy naszą duszę na Bożym sądzie?

- Czy nie splamiłem się nieczystymi myślami,
słowami, pragnieniami lub uczynkami?

- Czy biorę udział albo daję przyzwolenie przeciwnym
godności chrześcijańskiej i ludzkiej rozmowom,
widowiskom, zabawom, zwyczajom?

- Czy świadomie pobudzałem innych do grzechu?
- Czy moje życie rodzinne jest zgodne z prawem

moralnym?

Wasz duszpasterz
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+ Kazimierz Kostuch

+ Stefania Balińska

+ Marianna Łada: 3. rocznica śmierci i jej mąż Stefan

+ Helena Mejer

+ Zdzisław Ulenberg

+ Władysław Korycki: z okazji urodzin

   dzięk. błag. w intencji Heleny Miękina: z okazji 80. rocznicy urodzin (od córek i syna z rodzinami)

+ Janina Ruszkowska

   dzięk. błag. w intencji Krystyny i Tadeusza Butowskich

+ Jan Stosio: 21. rocznica śmierci oraz Marian

+ Zdzisław Turski

+ wypominkowa za zmarłych

+ Renata Figurska oraz brat Ryszard

   w intencji chorych naszej Parafii (z sakramentem namaszczenia chorych)

  do NMP Nieustającej Pomocy o opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci i ich wnuków

   (od mamy i babci)

+ Władysław Góra: 25. rocznica śmierci oraz dzięk. błag. w intencji Sławomira i Sandry

  Góra: 1. rocznica ślubu

+ Eugeniusz Bujewski i rodzice

  dzięk. błag. 30 rocznica założenia Róży św. Bernadety: w intencji członkiń i ich rodzin

+ Izydor Żbikowski: 3. rocznica śmierci oraz Anna Toczek

+ Brygida Kloskowska: z okazji urodzin oraz Leon Kloskowski, Leon Kloskowski,

  Leonarda Kloskowska

+ Helena Wojewódzka: 1. miesiąc po śmierci

+ Zdzisław Turski

+ Marianna Skowrońska: 20. rocznica śmierci

+ ojciec Władysław: 23. rocznica śmierci oraz Marta, zmarli z rodziny Worzałów

+ Mieczysław Żurek: z okazji urodzin oraz zmarli z rodziny

+ rodzice Andrzej i Feliksa Bąk

  dzięk. błag. o zdrowie dla babci Agnieszki Goszki

+ Joanna Döring: rocznica śmierci oraz Leopold i zmarli z rodziny Platów

+ Antoni Gordon

+ Zofia Narożniak

+ Helena Wojewódzka

+ Zdzisław Ulenberg

+ Karol Wyleżałek: 7. rocznica śmierci

+ Helena i Franciszek Wicińscy

+ rodzice Anastazja i Wincenty Toczek oraz bracia Feliks, Ryszard, Edmund

+ dziadkowie z rodziny Tarczewskich, Mejer, Tarko, Połtarzyckich

+ Bolesław Kluskiewicz i jego rodzice Stanisław i Czesława

+ Maria i Władysław Piotrzkowscy

+ Dariusz Gosz: 9. rocznica śmierci

+ ojciec Jan i matka Irena Wohlert
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INTENCJE MODLITWY
na luty 2012

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:     Aby wszyscy ludzie mieli pełny

dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia
codziennego.

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby Pan wspierał wysiłki

pracowników służby zdrowia, którzy opiekują się
chorymi i osobami starszymi w najuboższych

regionach.

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: Abyśmy wzorem

Ojca Pio starali się w każdej sytuacji dostrzegać

problemy ludzi, których nikt nie zauważa i
przychodzili im z pomocą.

w ostatnim czasie…

ZOSTALI  OCHRZCZENI:ZOSTALI  OCHRZCZENI:ZOSTALI  OCHRZCZENI:ZOSTALI  OCHRZCZENI:ZOSTALI  OCHRZCZENI:
1.ANNA PRZYTARSKA, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności

53, ur. 7 listopada 2011, och. 25 grudnia 2011.
2.BORYS MINKIEWICZ, zam. 48 B Pentlands Close

GR4 1 HU, ur. 8 lipca 2011, och. 25 grudnia 2011.
3.ALAN JAKUB BOCZEK, zam. Domachowo 17-A-5, ur.

8 października 2011, och. 15 stycznia 2012.
4.JAN KRZYSZTOF DACHTERA, zam Mierzeszyn, ul.

Osiedlowa 11, ur. 17 września 2011, och. 21 stycznia
2012.

ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:
1. SŁAWOMIR JANUSZ KUDUK, zam. Warcz 11 i

MAGDALENA BARBARA MAKOWSKA, zam. Małżewo
32.

2. ROMAN PIOTRZKOWSKI, zam. Mierzeszyn, ul.
Wolności 35/3 i MAŁGORZATA DASZCZYŃSKA, zam.
Gdańsk Nowy Port, ul. Wyzwolenia 51-A-60.

ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:
1. ZOFIA NAROŻNIAK, zam. Olszanka 14, ur. 22

września 1921, zm. 17 grudnia 2011, pogrzeb odbył
się 20 grudnia 2011 w Mierzeszynie.

2. JADWIGA DĄBROWSKA, zam. Gdańsk, ul.
Racławicka 17-F-6, ur. 14 listopada 1922, zm. 26
grudnia 2011, pogrzeb odbył się 28 grudnia 2011 w
Mierzeszynie.

3. ZDZISŁAW JAN TURSKI, zam. Błotnia 14, ur. 9
sierpnia 1950, zm. 7 stycznia 2012, pogrzeb odbył
się 11 stycznia 2012 w Mierzeszynie.

4. HELENA WOJEWÓDZKA, zam. Zaskoczyn 2/2, ur.
29 czerwca 1923, zm. 15 stycznia 2012, pogrzeb
odbył się 18 stycznia 2012 w Mierzeszynie.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
W związku z sytuacją pewnej grupy osób z naszej

parafii żyjących w konkubinatach, wolnych
związkach, związkach cywilnych (,,bez przeszkód”),
zwracam się z apelem o uregulowanie sytuacji
sakramentalnej. Trudno nazwać kogoś katolikiem,
kto świadomie kwestionuje i odrzuca sakrament
małżeństwa lub odkłada go na ,,czas nieokreślony”.
Proszę te osoby o zgłaszanie się do biura parafialnego!

ks. Andrzej

ZABAWA KARNAWA£OWA

Zapraszamy wszystkich chętnych na zabawę
karnawałową, która odbędzie się w Szkole
Podstawowej w Mierzeszynie w sobotę 18 lutego
2012 roku o godz. 2000.

Koszt zabawy wynosi 30 złotych od osoby plus
własny koszyk; strój dowolny. Zabawę poprowadzi
zespół AN-POL.

Zapisy do czwartku 16 lutego u pani Ewy Papis
w bibliotece w Mierzeszynie lub u pana Andrzeja
Klonowskiego. Serdecznie zapraszamy.

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej

w Mierzeszynie

MODLITWA
O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały
liczne i święte powołania kapłańskie, które będą
podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wiecznej
pamięci o Twoim Synu, Jezusie, za pomocą
których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.
Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy
będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii,
sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla
zbawienia świata. Powołuj sługi Twego
miłosierdzia, którzy przez sakrament Pojednania
będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.
Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością
liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i
posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o
powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.
Wspieraj biskupów, kapłanów i diakonów, osoby
konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w
Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje
posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to
przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!

papież BENEDYKT XVI

ZIMA

W niej jest zawarty wyraz pięknego zła zimowego.

Zabiera nas w toń lodowatą

i lawiną przykrywa serca nasze.

To ona daje nam smak życia,

Tuląc do siebie pierzynę z płatków śniegu.

Czerwona róża na śniegu zamarzła jak miłość w człowieku.

Do ust podnoszę tę różę i staję się lodowatym posągiem.

Zaczarowana róża przez królową śniegu,

Która pułapką jest, aby zdobyć gorące serca nasze.

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w  Zaskoczynie
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