Kronikaparafialna
1 wrze nia – praktyk w naszej parafii rozpoczyna Ksi dz Diakon Krystian Stalkowski. Ksi dz Diakon pochodzi z Nowego
2 wrze nia – odby a si rejonowa konferencja katechetyczna.
Wyk ad na temat katechezy sakramentalnej wyg osi Ksi dz
Doktor Janusz Chy a – wicerektor naszego pelpli skiego seminarium
7 wrze nia – mia y miejsce uroczysto ci odpustowe w Piasecznie. W ród pielgrzymów nie mog o oczywi cie zabrakn
pielgrzymów z naszej parafii.
12 wrze nia – zosta ustawiony krzy na placu budowy nowej
parafii w Ko cierzynie.
14 wrze nia – uroczysto ciom odpustowym Podwy szenia
Krzy a wi tego przewodniczy Ksi dz Biskup Diecezjalny.
Podczas sumy odpustowej zosta a erygowana nowa parafia w
Ko cierzynie pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla Wszechwiata. Jej proboszczem Ksi dz Biskup mianowa Ksi dza
Bogus awa Kwasigrocha.
20 wrze nia – odpust ku czci Matki Bo ej Bolesnej zgromadzi ró e ró cowe z ca ego naszego rejonu duszpasterskiego
28 wrze nia – na beatyfikacj Ksi dza Micha a Sopo ki – kierownika duchowego wi tej Siostry Faustyny wyruszy a do
Bia egostoku pielgrzymka autokarowa
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Pismo Parafii

wi tej Trójcy w Ko cierzynie

GWIAZDA PRZEWODNIA
PA DZIERNIK 2008

Chwila wspomnie
Miniony miesi c obfitowa w liczne wydarzenia, które na trwa e wpisuj
si w dzieje Ko cierzyny. Najwa niejsze z nich to bez w tpienia decyzja o
powstaniu nowej parafii.
14 wrze nia 2008 podczas uroczystej sumy odpustowej Podwy szenia
Krzy a wi tego Ksi dz
Biskup Diecezjalny Jan
Bernard Szlaga erygowa w Ko cierzynie
now parafi pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla Wszechwiata. Proboszczem nowej placówki duszpasterskiej zosta mianowany wieloletni wikariusz parafii wi tej
Trójcy - ksi dz Boguaw Kwasigroch. Na
nowym proboszczu spoczywa obowi zek wybudowania nowego ko cio a i obiektów
towarzysz cych. O godzinie 15 tego
samego dnia mia o miejsce uroczyste
po wi cenie krzy a na placu budowy.
Krzy zosta ufundowany przez duszpasterzy i mieszka ców parafii Lipusz.
Nowa parafia w Ko cierzynie powsta a po zaczerpni ciu opinii rady kaskiej oraz przy poparciu w adz samorz dowych. Wszyscy maj nadzie, e spotka si te z yczliwym i entuzjastycznym przyj ciem nowych parafian. Na dzie dzisiejszy parafia li2

czy 3,5 tysi ca wiernych. Liczba ta
powinna jednak w najbli szym czasie
wzrosn , gdy plac, na którym powstanie nowy ko ció po ony jest
obok szybko rozwijaj cych si osiedli.
Tworzenie nowych parafii wiadczy o tym, e Ko ció jest ywy i nieustannie si rozwija. Aby
sprosta nowym potrzebom i realiom duszpasterstwa, podejmuje si
decyzje o powstawaniu
nowych placówek duszpasterskich. Bez w tpienia budowanie nowych
ko cio ów w dzisiejszych czasach wymaga
zaanga owania i pomocy
wielu ludzi. Na to zaanga owanie i t pomoc liczy te na pewno nowo
mianowany proboszcz.
We wrze niu prze ywali my równie odpust ku czci Matki Bo ej Bolesnej. Uroczysto ci odpustowe zgromadzi y licznych wiernych
z ca ego naszego rejonu duszpasterskiego, a wi c dekanatów bruskiego,
bytowskiego, ko cierskiego, kartuskiego, skarszewskiego i zblewskiego.
Tego dnia mia równie miejsce rejonowy zjazd ró ró cowych. Sum
odpustow sprawowa i homili wyosi Ksi dz Biskup Diecezjalny Jan
Bernard Szlaga.
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Odeszli do Pana...
Czes awa Jereczek – Ko cierzyna, Dworcowa
Teresa Tuszkowska – Ko cierzyna, Chojnicka
Ireneusz Cichosz – Kaliska
Marian P óciennik – Stawiska
Ewa Freda – Ko cierzyna, Wyspia skiego
Lech Sikorski – Ko cierzyna, Tkaczyka
Grza yna Popowska – Ko cierzyna, Rynek
Stanis aw Górny – Ma y Klincz
Marek Domaszk – Ko cierzyna, Wybudowanie
Anna Horeczko – Ko cierzyna, Targowa
Maria Horeczko – Ko cierzyna, Targowa
Roman Kulas – Ko cierzyna, Ma achowskiego
Leon Kajzer – Ko cierzyna, Gda ska
Kazimierz Czapiewski – Ko cierzyna, Ciegielnia
Antoni Walk – Ko cierzyna, Sk odowskiej
Romon Bobrowski – Ko cierzyna, 8 Marca

Panie, Bo e Wszechmog cy, b agam Ci przez
Najdro sz Krew, któr Twój Boski Syn, Jezus
Chrystus, wyla za nas w Ogrojcu, racz wybawi
dusze z czy ca, a szczególnie t , która jest
najbardziej ze wszystkich opuszczona. Przyjmij
do Twojej chwa y, gdzie b dzie mog a wielbi
Ci i chwali na wieki. Amen.
GWIAZDA PRZEWODNIA
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Sakrament ma
Pawe K osiewski i Hanna Czapiewska
Krzysztof Socha i Justyna Buchholc
Pawe Jereczek i Agnieszka Regli ska

stwa zawarli...
ukasz Skwierawski i Alicja Bobrowska
Kamil Balewski i Anna Kucyba a
awomir Narloch i Anita Pupacz

Marian Jakubek i Ewelina Bednarek

Rados aw Grucha a i Hanna Bia k

Przemys aw Góra i Alicja Hefta

Marek Kupper i Marta Madej

Piotr Wera i Anna Synak
Krzysztof Landowski i Barbara Mrozewska

Sakrament Chrztu w. przyj li...
Martyna Literska,
córka Rafa a i Mireli
Zuzanna Kapij,
córka Zbigniewa i Moniki
Adam Wiczkowski,
syn Grzegorza i Janiny
Nikodem Kamrowski,
syn Roberta i Izabeli
Dominika Cielka,
córka Jacka i Danuty

Daniel Ch opecki i Maja Perzanowska
Wojciech Wachuda i Ma gorzata Neska
Tomasz Daszkiewicz i Joanna Pob ocka
ukasz Biela i Alina Ga uszkiewicz
ukasz Narczyk i Monika S omi ska

ogos awie stwo lubne
Niech droga wychodzi wam naprzeciw.
Niech wiatr wieje wam zawsze w plecy.
Niech s ce ogrzewa wasze twarze,
a deszcz zrasza wasze pola.
Niech wiat o przyja ni b dzie wam
przewodnikiem na wspólnych drogach.
Niech dzieci cy miech wype ni pokoje
waszego domu.

niech dobry Bóg przyjmie was
w swoje ramiona,
które podtrzymywa y was
przez ca e d ugie, pe ne rado ci dni.
Niech askawy Bóg zamknie was
w swojej d oni.
A dzi , niechaj Duch Mi ci zamieszka
w waszych sercach.
Amen.

Niech rado ycia dla siebie nawzajem
wywo a u miech na waszych wargach
i roz wietli blaskiem wasze oczy,
a kiedy wieczno upomni si o was
po yciu wype nionym mi ci ,
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Nikola Rolbiecka,
córka Daniela i Lucyny
Natalia Polak,
córka Roberta i Beaty
Wiktoria Mikczy ska,
córka Paw a i Moniki
Stanis aw Kreft,
syn Marcina i Ewy
Micha Tkaczyk,
syn Mieczys awa i Jagody
Maja Majewska,
córka Micha a i Eweliny
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Aleksander Paw owski,
syn Micha a i Justyny
Liwia Priebe,
córka Seweryna i Jowity
Rados aw Stark,
syn ukasza i Anny
Marcel muda,
syn Piotra i Joanny
Eliza Kiedrowska,
córka Marcina i Magdaleny
Amelia Pa ubicka – Knopik,
córka Jaros awa i Magdaleny
Adrian angowski,
syn Andrzeja i Magdaleny
Kacper Mi tki,
syn Stanis awa i ucji

3

Impresje ró

cowe

Pa dziernik jest miesi cem Ró ca wi tego,
Modlitwy wa nej w yciu cz owieka wierz cego.
Po wi cony jest czci Matki Bo ej Ró cowej,
Naszej Królowej.
Ka dego dnia w ko cio ach odprawia si specjalne nabo stwo,
Podczas którego odmawiamy ró aniec, prosz c o duchowe zwyci stwo.
„Ró aniec jest moj ulubion modlitw ”
– s owa Jana Paw a II,
Wa ne dla chrze cijanina ka dego.
Jestem Naj wi tsza Panna Ró cowa” –
owa Matki Fatimskiej,
Upominaj cej ludzko , aby zmieni a
swoje ycie jak najszybciej.
„I nie zasmuca a Boga ci kimi grzechami”.
Z grzechów rozliczamy si przed spowiednikami.
Dope nieniem pokuty jest czynienie dobra powszechnego,
Tak przez ludzko upragnionego.
owa „niech ludzie odmawiaj ró aniec i pokutuj za grzechy”,
Powodowa y, e ró aniec najszybciej trafia pod strzechy.
Odmawianie ró ca prowadzi do ycia wiecznego,
Przez nas oczekiwanego.
Ró aniec jest modlitw ku czci Naj wi tszej Maryi Panny.
Rozwa amy w niej wa ne zdarzenia z ycia Jezusa i Jego Matki.
Ró aniec jednoczy serca, obdarza nas pokojem
I wewn trznym spokojem.
Ró aniec doprowadza do zgody.
czy ludzi i narody.
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Nasza parafia
29 pa dziernika 2008 godz. 16:00 – konsekracja ko cio a wi tej Barbary
Dobiegaj ko ca prace remontowe w ko ciele wi tej Barbary na
cmentarzu parafialnym. wi tynia nabra a zupe nie nowego blasku i aktualnie czeka na moment konsekracji.
Uroczysta konsekracja b dzie mia a
miejsce 29 pa dziernika o godzinie 16.
Dokona jej Ksi dz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga. Ju dzisiaj pragniemy zaprosi wszystkich parafian
na t wyj tkow chwil .

Granice nowej parafii pw. Jezusa Chrystusa
Króla Wszechœwiata w Koœcierzynie
— od pó nocy administracyjne granice miasta od ul. Norwida
— od zachodu administracyjne granice miasta
— od wschodu ulic Norwida i Sk odowskiej-Curie (obie strony) do ul.
Ko ciuszki
— od po udnia ul. Ko ciuszki (obie strony) od ul. Sk odowskiej-Curie do
ul. Le nej, ul. Le
(obie strony) w kierunku Wdzydz Kiszewskich
— miejscowo ci: Garczyn, Korne i Nowa Karczma
Do nowej parafii nale ulice: Hallera, Ja owcowa, Je ynowa, Kalinowa,
Konwaliowa, Ko ciuszki od ul. Sk odowskiej-Curie, Le na, Ma cu skiego, Moniuszki, Norwida, Piechowskiego, Sk odowskiej-Curie, Wrzosowa
GWIAZDA PRZEWODNIA
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ów kilka o spowiedzi wi tej

Jak si spowiada ?
Aby dobrze prze
spowied , trzeba si najpierw do niej porz dnie przygotowa . W pierwszym rz dzie trzeba uczyni solidny rachunek sumienia. Nie
chodzi tylko o jakie rachowanie, czyli liczenie grzechów. Zreszt , kto potrafi tak naprawd policzy swoje grzechy? Rachunek sumienia powinien
uwzgl dnia nie tylko to, co z e, ale i to, co by o dobre: moje predyspozycje
naturalne, moje
specyficzne dary,
umiej tno ci czy
talenty. Owszem,
o trzeba dostrzega , a nawet cz sto
go w sobie szuka , ale naszym celem nie jest tylko
znalezienie z a,
lecz
przede
wszystkim dzia ania Boga w naszym yciu. Dostrzeganie grzechów staje si pomocnym narz dziem w drodze ku
Bogu,
narz dziem, które okazuje si ju niepotrzebne, gdy cel zostaje osi gni ty.
Tym celem jest
oczywi cie Bóg.
Przypomina si w
tym miejscu cytat
z psalmu 23: „kij
Twój i laska pasterska s moja pociech ”. Kij, który uderza, jest symbolem Bo ego napomnienia, a nawet
ogos awio nej
kary. Podobnie laska, która wyczuwa nierówny grunt, gdy wokó panuje ciemno , symbolizuje Bo e wskazanie lub rad . Kij i laska s dla nas podpor , gdy si chwiejemy, pomagaj dostrzec grzech. Sprawiaj te , e wiadomo w asnej grzeszno ci nie pogr a nas, gdy to, co zosta o dostrze one, jest natychmiast uznane za win i przemienione przez ask skruchy. Taki proces nie ma nic wspólnego tylko z „polowaniem na grzechy”. Niektórzy czasami si al : „ dlaczego mam si spowiada przed cz owiekiem? On te jest grzesznikiem!”. Owszem jest. Dlatego drugiego cz owieka zrozumie, bo sam nieraz z grzechem
musia walczy . A w jakimkolwiek by by miejscu, w jakiej blisko ci z Bogiem, wci – z pewno ci im bli ej, tym bardziej – ze z em w sobie walczy.
8
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Nie ma problemu po wiata kraniec,
Którego nie mo na rozwi za , odmawiaj c ró aniec.
Do odmawiania ró ca od lat dziecinnych zapraszali nas rodzice.
Ró aniec to skarb jak pe ne winnice.
Sk ada si z 4 cz ci: radosnej, wiat a, bolesnej i chwalebnej,
Tak bardzo nam potrzebnej.
Tajemnice wiat a to uzupe nienie ró ca tradycyjnego,
Wprowadzaj ce w g bie Serca Jezusowego – nas kochaj cego.
Ka da cz
zawiera pi tajemnic.
Ich tematyka jest szeroka, bez granic.
Tajemnice Nowego Testamentu
Zaciekawi Ci i b dziesz je rozwa od tego momentu.
Od narodzenia Jezusa, Jego mier na Krzy u i Zmartwychwstanie,
Zes anie Ducha wi tego, chwa Maryi i jej Syna, tak mój Panie.
Cz
radosn odmawiamy w poniedzia ek i sobot .
Cz
wiat a w czwartek, cz
bolesn we wtorek i pi tek,
Cz
chwalebn w rody i niedziele.
Tak jest w ka dym ko ciele.
Prawdziw si ró ca,
Jako daru nieba powinni my pozna do ko ca.
Pro ba przed odmówieniem ró ca,
Sprawiaj ca, e nasze rozwa ania b
owocne do ko ca.
Bo e! Twój Jednorodzony Syn Jezus przez
ycie
I Zmartwychwstanie swoje, nam zbawienia
wiecznego
Nagrod przyniós . Daj prosimy, aby my tajemnic
W Naj wi tszym Ró cu B ogos awionej Maryi
Panny rozwa aj c, na ladowali to, co zawieraj
W sobie i co nam obiecuj , dost pili.
GWIAZDA PRZEWODNIA
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Du o jest dróg.
Wyznacza je cz owiek lub Bóg.
Istnieje droga komunikacyjna, yciowa,
Krzy owa i ró cowa.
Droga ró cowa to miejsce odmawiania
ró ca,
W sposób szczególny od pocz tku do ko ca.
W 1998 roku w Ko cierzynie wysi kiem
fundatorów powsta a Droga Ró cowa.
Drog t w dalsze lepsze ycie powinni my kroczy od nowa.
W tym e roku Ks. Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga otworzy
I po wi ci Ko ciersk Drog Ró cow , o czym ka dy z nas marzy .
Droga Ró cowa to miejsce wyj tkowe,
Zmieniaj ce ycie niejednego cz owieka na wzorowe.
Ko ciersk Drog Ró cow wybudowano na Placu Jana Paw a II,
Papie a Polaka, wielkiego rodaka naszego.
Du o po Polsce w drowa em.
Tak pi knej Drogi Ró cowej jak ko cierska nie widzia em.
Ko cierska Droga Ró cowa jest drog pi kn ,
Odmawiaj c na niej ró aniec, nasze serca mi kn .
Ko ciersk Drog Ró cow wykonano nowocze nie.
Metaloplastyka tajemnic cz sto przypomina nam si we nie.
Ko cierska Droga Ró cowa zachwyca pi kn architektur o cz cym
krajobrazem i natur .
Ró aniec na tej drodze odmawiaj nie tylko Ko cierzacy.
Cz sto czyni to tury ci i pielgrzymi nie tylko Polacy.
Przyjacielu, je eli napotkasz Drog Ró cow , odmów na niej modlitw
ró cow .
Pomys odawc , inicjatorem i doradc budowy Ko cierskiej Drogi Ró cowej jest Ks. Pra at Marian Szczepi ski, proboszcz parafii wi tej Trójcy w Ko cierzynie.
Proboszcz z Ko cierzyn zwi zany, przez wiernych za skuteczno dziawielce szanowany.
Henryk Stanis aw Gostkowski
6
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POMOC DLA DUSZ W CZY

CU

Ró ne s cierpienia na ziemi. Do najboleniejszych nale y mier drogich nam osób.
Ale Zbawiciel mówi: „Kto wierzy we Mnie,
cho by i umar ,
b dzie”. A wi ty Pawe
naucza wiernych, aby po zgonie swych najdro szych nie poddawali si smutkowi, jak
poganie, którzy nie maj nadziei po czenia si ze swymi zmar ymi. My wierzymy,
e ci, którzy poprzedzili nas w mierci, tylko zasn li, a kiedy wszyscy powstaniemy,
czeni mi ci w Sercu Zbawiciela.
Wi kszo dusz opuszczaj cych ten wiat
w stanie aski nie jest gotowych do zjednoczenia si z Bogiem w wiecznej mi ci,
gdy maj si jeszcze wyp aci sprawiedliwo ci Bo ej i oczy ci ze wszystkich skaz,
jakie pozostawi na nich grzech. Dla nich
przeznaczony jest czy ciec, który jest jakby „przedsionkiem nieba”.
Dopóki dusza przebywa w ciele, pragnienie wiecznego szcz cia zag uszane jest
przez pokusy cia a i pogo za doczesnymi
przyjemno ciami. Z chwil opuszczenia
cia a duch odzyskuje swobod , wyra nie
odczuwa g ód szcz cia i ca moc mi oci, ju nie ziemskiej, ale czystej i niezachwianej, rwie si do Boga. To pragnienie
posiadania Boga tak pali dusz , e wytwarza w niej jakby ogie , który j po era, a
zaspokoi go nie mo e, je li za swego ziemskiego ycia utworzy a zapor mi dzy sob
a ród em szcz cia przez odwracanie si
od Boga, a szukanie siebie. Najwi kszym
cierpieniem dusz przebywaj cych w czy cu jest w nie pozbawienie widoku Boga,
najwy szego Dobra i Szcz cia.
Mimo tych tak wielkich cierpie , dusze w
czy cu doznaj nie mniejszych rado ci.
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Ciesz si , e kochaj Boga, e nie mog
Go ju wi cej obrazi i e cierpi c spe niaj wol Bo , co jest ród em ich pokoju. Pociech dla nich jest równie obcowanie z innymi duszami czy cowymi, wi tymi, jak i one, oraz odwiedziny Anio ów
Stró ów, którzy i w czy cu oddaj im us ugi, b c po rednikami mi dzy nimi a niebem i ziemi . Anio owie poddaj te yj cym my l modlenia si za zmar ych lub
spieszenia im z pomoc w inny sposób.
Nie zaniedbujmy wi c natchnie dobrych
Anio ów i pieszmy z pomoc naszym
zmar ym. Pami tajmy te o wszystkich duszach w czy cu cierpi cych, szczególnie
o tych, za których nikt si nie modli, o których ich bliscy zapomnieli lub byli samotni. Polecajmy je mi osierdziu Bo emu w
porannych i wieczornych modlitwach, przy
odmawianiu „Anio Pa ski”, a tak e odmawiaj c inne modlitwy za zmar ych. Ofiarujmy za nie Msze w. i Komunie w. Dla
ub agania mi osierdzia Bo ego spe niajmy
dobre uczynki wobec potrzebuj cych. Aby
jednak nasza modlitwa i uczynki mi osierne mog y rzeczywi cie pomóc duszom w
czy cu, trzeba koniecznie samemu by w
stanie aski.
Dusze w czy cu same nie mog sobie pomóc, gdy czas zbierania przez nie zas ug
ju si sko czy . Cierpienie jest ich jedyn
modlitw i sposobem, dzi ki któremu zbliaj si do Celu. Ale mog one wyprosi u
Boga aski dla nas yj cych. Módlmy si
wi c cz sto za dusze zmar ych, b my dla
nich wspania omy lni i ofiarni tak jak pragniemy kiedy dozna tej wspania omy lno ci od innych. „Odmierz wam bowiem
tak miar , jak wy mierzycie”. ( k 6, 38)
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