Kronika parafialna

1 paŸdziernika – rozpoczêliœmy
nabo¿eñstwa ró¿añcowe. Cieszy bardzo wysoka frekwencja
na nabo¿eñstwach dla dzieci.
Spory niedosyt zaœ budzi³ udzia³
doros³ych.

11 paŸdziernika – prze¿ywaliœmy kolejny ju¿ Dzieñ Papieski.
Z tej okazji przeprowadzona
zosta³a przed koœcio³em zbiórka
do puszek na Dzie³o Trzeciego
Tysi¹clecia, czyli fundusz, który
wspiera stypendiami zdoln¹,
ubog¹ m³odzie¿.
11 paŸdziernika – zosta³ otwarty tymczasowy dom katechetyczny w parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata. Msze
Œwiête w niedziele s¹ w nim odprawiane o godzinie 7.30, 9.00,
11.00, 18.00. W kaplicy szpitalnej
Msza Œwiêta dla chorych i pracowników szpitala jest sprawowana ka¿dego dnia 0 16.30.
14 paŸdziernika – Chór Œwiêtej Cecylii obchodzi³ jubileusz 80

- lecia istnienia. Z tej okazji odby³o siê wiele imprez towarzysz¹cych, miêdzy innymi w koœciele Œwiêtej Trójcy oraz w
Urzêdzie Miasta.
16 paŸdziernika – prze¿ywaliœmy kolejn¹ rocznicê wyboru papie¿a Jana Paw³a II na
Stolicê Piotrow¹. W czasie
okolicznoœciowego nabo¿eñstwa mieliœmy okazjê obejrzeæ prezentacjê multimedialn¹ o ¿yciu papie¿a Polaka oraz odmówiliœmy ró¿aniec w intencji jego rych³ej beatyfikacji.
18 i 25 paŸdziernika – m³odzie¿ Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y rozprowadza³a po Mszach Œwiêtych
znicze w ramach akcji
„Znicz”. Zebrane fundusze
bêd¹ przeznaczone na zakup
œwi¹tecznych paczek dla najubo¿szych rodzin naszej parafii.
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Chwila wspomnieñ
Ledwie zd yli my zako czy
nabo stwa ró cowe w miesi cu pa dzierniku, a ju przygotowujemy si do kolejnego w naszym yciu adwentu. Miniony czas obfitowa w liczne
w yd ar z en ia ,
st d te czas tak
szybko up ywa . Obchodzili my mi dzy
innymi kolejny
Dzie Papieski,
80 – lecie naszego parafialnego
Chóru wi tej Cecylii, urodziny
Ksi dza Pra ata Mariana
Szczepi skiego.
80 lat temu
organista Jan
Soro ski zaw Kocierzynie
Chór wi tej
Cecylii. Od
tamtej pory
chór nieustannie krzewi kultur muzyczn i upi ksza swoim piewem
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ró ne wydarzenia ko cielne i pa stwowe. Z tej okazji odby a si uroczysta sesja Rady Miasta Ko cierzyna w Sali im. Ludomira Szopi skiego. W
czasie sesji
chór zosta
wyró niony
medalem Tomasza Rogali – drugim
co do wa noci odznaczeniem przyz n a wa n y m
przez Rad
Miasta. Po odebraniu medalu przez
dyrygenta, pana organist Leszka
Borowicza
uczes tnicy
sesji wys uchali pi tnastominutowego koncertu chóru,
cego
zwie czeniem pierwszej ods ony
wi towania.
Druga ods ona uroczysto ci
mia a miejsce w ko ciele parafialGWIAZDA PRZEWODNIA

Sakrament Chrztu œw. przyjêli...

Alicja Kupper,
córka Marka i Marty
Aleksander Chmielarz,
syn Adama i Anny
Zuzanna Kaczmarek,
córka Micha³a i Magdaleny
Tomasz Stoltmann,
syn Adama i Ewy
Sandra Kulas,
córka Rados³awa i Katarzyny
Paulina Bielawa,
córka Mariusza i Ma³gorzaty
Agata Kalinowska,
córka Roberta i Agnieszki
Kornelia Maszk,
córka Kamila i Anny
Maksymilian Kulaszewicz,
syn Dominika i Anity
Alicja Zwolakiewicz,
córka Leszka i Barbary
Dawid Muc,
syn Adama i Kamili
Nela Tuszkowska,

córka Marcina i Katarzyny
Nataniel Czapiewski,
syn Janusza i Katarzyny
Konrad Brzoskowski,
syn Tomasza i Iwony
Cezary Zaborowski,
syn Daniela i Emilii
Oliwia Potrac,
córka Marcina i Justyny
Urszula Flisikowska,
córka Rados³awa i Anny
Roksana Kulas,
córka B³a¿eja i Joanny
Wiktoria Szmagliñska,
córka Rados³awa i Agnieszki
Aleksandra Damaszk,
córka Marka i Ró¿y
Maciej Kuszowski,
syn Krzysztofa i Anny
Piotr Broskowski,
syn Przemys³awa i Anny
Wiktoria Okrój,
córka Rafa³a i Marii

Odeszli do Pana...
Jadwiga Knitter, ul. Dworcowa, l. 80.
Zofia Skirzewska, Nowe Polaszki, l. 86.
Stanis³aw Zaborowski, Koœcierska Huta, l. 81.
Maria Zabrocka, ul. Kasztanowa, l. 59.
Zbigniew Bia³k, ul. Konopnickiej, l. 48.
GWIAZDA PRZEWODNIA

Wanda Jastak, Gdañsk, l. 92.
Agnieszka Kutela, Koœcierska Huta, l. 84.
Waldemar Grobelny, ul. M³yñska, l. 29.
Zofia Bednarek, Kaliska, l. 76.
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
29 listopada – 4 grudnia 2009 r.
Niedziela – 29 listopada
Msze œw.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 dla dzieci, 12.30 – suma parafialna, 14.00,
15.30 – z b³ogos³awieñstwem ma³ych dzieci i matek oczekuj¹cych potomstwa, 18.00
Poniedzia³ek – 30 listopada; Wtorek – 1 grudnia; Œroda – 2 grudnia; Czwartek – 3 grudnia
6.15 – Msza œw. z homili¹ – Roraty
7.30 – Msza œw. z homili¹
8.30 – Msza œw. z nauk¹ rekolekcyjn¹
15.15 – Msza œw. z nauk¹ rekolekcyjn¹ dla m³odzie¿y
16.30 – Msza œw. z nauk¹ rekolekcyjn¹ dla dzieci (szczególnie dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców)
18.00 – Msza œw. z nauk¹ rekolekcyjn¹
Pi¹tek – 4 grudnia – Odpust œw. Barbary
6.15 – Msza œw. z homili¹ – Roraty
8.00 – Msza œw. z homili¹
9.00 – Msza œw. z homili¹
11.00 – Msza œw. w koœciele œw. Barbary
15.15 – Msza œw. z homili¹
16.30 – Msza œw. z homili¹
18.00 – Suma odpustowa pod przewodnictwem J.E. Ksiêdza Biskupa Piotra Krupy
SpowiedŸ œw. z udzia³em kap³anów z s¹siednich parafii
œroda – 2 grudnia – od godz. 8.00 do 11.00 i 14.30 do 19.00
czwartek – 3 grudnia – od godz. 8.00 do 11.00 i 14.30 do 18.15
Przygotuj swoje serce na przyjœcie Pana!
Serdecznie zapraszmy do udzia³u w rekolekcjach
10

GWIAZDA PRZEWODNIA

nym wi tej Trójcy. Najpierw odby
si koncert w ho dzie Janowi Pawowi II, po czym zosta y wr czone
ogos awie stwa Ksi dza Biskupa
– udzielone na
pro
duchowego opiekuna
chóru – ksi dza
pra ata Mariana
Szczepi skiego.
ogos awie stwa otrzymali
dyrygent oraz
siedmiu chórzystów z najd szym sta em. Dodatkowo ksi dz
pra at wspólnie z ksi dzem kanonikiem Tomaszem Rakowskim oraz
przewodnicz cym Rady Miasta
Stanis awem
Gierszewskim
wr czy 5 medali Matki Bo ej
Królowej Rodzin
dla najbardziej
zas
onych
piewaków.
Jubileuszowe uroczysto ci u wietnili swoj
obecno ci ksi dz kanonik Piotr
Krupi ski – rejonowy referent
spraw muzyki ko cielnej oraz w aGWIAZDA PRZEWODNIA

dze miasta i powiatu. Na zako czenie jubileuszowego wi towania
ksi dz pra at sprawowa wraz z obecnymi kap anami Msz wi . Homili wyg osi
ksi dz kanonik
Tomasz Rakowski. Przypomnia
w niej mi dzy innymi s owa Jana
Paw a II, który
powiedzia kiedy , e ka dy
chórzysta jest
pos any do wiata, aby pokazywa przez pi kno muzyki, e wiara nadzieja i mi
s
warto ciami, na które musimy si
w yciu zdecydowa .
Ju w
przysz ym tygodniu rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, na które
w tym miejscu
pragn liby my
bardzo serdecznie wszystkich zaprosi . Plan
rekolekcji zamieszczamy w niniejszym numerze „Gwiazdy Przewodniej”.
Ks. Krzysztof
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ADWENT - CZAS OCZEKIWANIA
NA PRZYJŒCIE PANA
aci skie s owo adventus jest
umaczeniem greckiego epifaneia
i parusia. Termin ten w
Rzymie oznacza oficjalny przyjazd, odwiedziny dygnitarza pa stwowego po obj ciu
urz du. W j zyku religijnym natomiast oznacza coroczne przybywanie bóstwa do wi tyni. W chrze cija stwie termin adventus
sta si klasycznym wyra eniem na oznaczenie
przyj cia Chrystusa zarówno w sensie Wcielenia, jak i powtórnego
przyj cia w chwale.
Religijny sens Adwentu – oczekiwanie
na przyj cie Chrystusa Pana, dla cz owieka wierz cego stanowi wa ny element indywidualnego przygotowania si na nieuniknione spotkanie z
Chrystusem Panem. Okres Adwentu ma podwójny charakter, zawiera
w sobie podwójne przes anie. Jest
to liturgiczny okres przygotowania
4

siebie na prze ycie tajemnicy
Wcielenia, czyli okres przygotowania do uroczysto ci Narodzenia Pa skiego,
przez któr wspominamy pierwsze przyj cie
Syna Bo ego do ludzi.
To w nie w Chrystusie objawia si Bóg
cz owiekowi w ludzkim
ciele. Równocze nie
jest okresem, w którym
przez wspomnienie
pierwszego przyj cia
Chrystusa kieruje si
dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyj cia na ko cu czasów.
Dlatego w nie okres
Adwentu jest okre lany okresem pobo nego, aktywnego i radosnego oczekiwania. Te
dwie idee adwentowe:
narodzenie Chrystusa
i wyczekiwanie drugiego przyj cia podzieli y Adwent na
dwie cz ci. Dzie 17 grudnia stanowi granic tego podzia u. Pierwsza cz Adwentu akcentuje oczeGWIAZDA PRZEWODNIA

ja skie, beztroskie dzieci stwo i
mog teraz w pe ni uczestniczy we
mszy wi tej. Pierwsza spowied
sprawi a, e pope niam mniej grzechów.
My , e wiara nie powinna
sprowadza si tylko do chodzenia
do ko cio a i modlenia si , ale te
do czynnego uczestniczenia w yciu
religijnym, np. bezinteresowne pomaganie innym.
W swoim yciu nauczy em si
równie , e Boga nie mo na traktowa jako kogo dalekiego i niedost pnego, e uczestniczy on w naszym yciu i jego cuda s tak cz ste, e dla nas niezauwa alne.
Moja wiara nie jest taka doskona a, ale zawsze staram si j pog bia . Nast pnym wa nym wydarzeniem religijnym b dzie moje bierzmowanie. W moim yciu pope niam
du o b dów i grzechów, ale chc
to zmieni i z roku na rok staj si
coraz mocniejszy w moich postanowieniach. Wiem, e nigdy nie
doskona y, ale chc d
do
coraz g bszej wiary i poznawa
Boga na tyle, na ile jest to mo liwe. Chc i za przyk adem wi tych i sam zbli
si cho troch
do wi to ci.
Kamil
GWIAZDA PRZEWODNIA

Sakrament ma³¿eñstwa
zawarli...
Bartosz Nakielski i Karolina Zwara
Krystian Roszkowski i Lidia £ucka
Bartosz Rybaczewski i Ma³gorzata Janke
Micha³ Kaczmarek i Magda Wroñska
Zygmunt Drobiñski i Genowefa Niesio³owska
Zbigniew RzeŸnikowski i Izabela Kamiñska
Sylwester Sêdzicki i Gra¿yna G³ówczewska
Micha³ Lewandowski i Marta Kulka
Adam Chmielarz i Anna Murszewska
Piotr Gêbka i Magdalena Pi¹tek
S³awomir Bronk i Bernadeta Stankowska
Arkadiusz Romejko i Anna Koliñska
Piotr Krzemiñski i Agnieszka Szarmach
Rados³aw S³omiñski i Marta K¹kol
Dariusz Sêdzicki i Weronika £ukowicz
Pawe³ Popowski i Paulina Giêtkowska
Piotr Jaks i Ewelina Berth
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„W MOJEJ M£ODOŒCI
WZRASTAM W LATACH, M¥DROŒCI I £ASCE”
Taki oto tytu nosi nazw temat
prac konkursowych, w których wzi li udzia uczniowie naszej parafii.
Poni ej prezentujemy jedn z najciekawszych prac – zakwalifikowan a do etapu ogólnopolskiego.
Mam na imi Kamil i chodz do
drugiej klasy gimnazjum w Ko cierzynie. Urodzi em si w rodzinie
wierz cej i praktykuj cej, dlatego
te od wczesnej m odo ci wpajano
mi podstawy chrze cija skiego
ycia. Wiele jednak nauczy o mnie
dalsze ycie. Du o czytam o Bogu i
cz sto znajduj namacalne dowody
jego istnienia, bo kto mo e racjonalnie udowodni istnienie cudów
albo op ta ? W moim do wiadczeniu nauczy em si , e Bóg nie jest
tylko w naszej wiadomo ci, duszy,
ale jest on wokó nas i daje nam znaki swej obecno ci, na przyk ad cuda.
Niektórzy ludzie mylnie nazywaj je
zbiegami okoliczno ci. Modl si
codziennie i chodz do ko cio a,
jednak my , e to nie wystarczy
do zbawienia.
Wiar pog bi y we mnie tak e
lekcje religii, które pomagaj mi
zrozumie Boga, Jego dzia anie i
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moj w Niego wiar . Cz sto czytam
samodzielnie Bibli , i chocia wielu rzeczy w niej nie rozumiem, staram si docieka prawdy. Jako, e
jestem osob niewidom , trudno
sprawia mi dok adne wyobra enie
wi tych obrazów, rze b i ozdób
ko cielnych. Z tego powodu te
pobyt w Cz stochowie nie wywar
na mnie wielkiego wra enia. Jednak
na lekcjach religii ogl dam filmy,
które mnie zainteresowa y.
Wielki wp yw na moj wiar
mia papie Jan Pawe II, z którym
si , co prawda nie spotka em, ale
jego przemówienia, wywar y na
mnie wielkie wra enie. Jego
mier dotkn a mnie tak samo, jak
wielu innych i sk oni a mnie do
wi kszych refleksji o Bogu i wierze. Moj wiar pog bi a tak e niedawna mier mojego dziadka, bo
wtedy mog em dok adniej zastanowi si nad mierci i jej nieuchronno ci . Kocha em go i g boko wierz , e kiedy si z nim
spotkam. Ta my l podtrzymywa a
mnie na duchu. Wielkim prze omem w moim yciu by a Pierwsza
Komunia w.. Wtedy zrozumia em,
e sko czy o si dla mnie chrze ciGWIAZDA PRZEWODNIA

kiwanie na drugie przyj cie Chrystusa w dniu ostatecznym, natomiast druga cz jest przygotowaniem wiernych na spotkanie z Chrystusem przy óbku.
Podzia ten jest widoczny w
tekstach liturgicznych, zarówno
czytaniach biblijnych jak i modlitwach. ród em wszystkich tekstów
liturgii adwentowej obydwu cz ci
jest ksi ga proroka Izajasza. Czytania przede wszystkim obrazuj t sknot za wyczekiwanym Mesjaszem.
Adwent – okres przygotowania
do Bo ego Narodzenia rozpoczyna
si od pierwszych nieszporów I niedzieli Adwentu przypadaj cej mi dzy 27 listopada a 3 grudnia i obejmuje 4 niedziele ko cz c si pierwszymi nieszporami Bo ego Narodzenia.
W okresie adwentu wierni
uczestnicz w tradycyjnych Mszach
– zwanych roratami. Nazwa roraty
wywodzi si od s ów pie ni na wejcie: rorate. Najstarsze lady odprawianej w Polsce Mszy roratniej w
okresie adwentowym si gaj XIII w.
Swój szczytowy rozwój osi gn y
roraty w XVI w. Do ich upowszechnienia przyczyni y si ró ne stowarzyszenia religijne i bractwa np.:
Bractwo literackie.
GWIAZDA PRZEWODNIA

W zwi zku z Roratami powstao szereg zwyczajów, jak procesje
z lampionami, zapalanie wiecy adwentowej – roratki , która ma symbolizowa Naj wi tsz Maryj Panjako Jutrzenk przed przyj ciem
ca – Jezusa Chrystusa, czy te
wieniec adwentowy. Na wie cu
umieszcza si 4 wiece, jako symbol 4 niedziel Adwentu. W kolejne
niedziele Adwentu zapala si odpowiedni ilo wiec. W ca ci wieniec adwentowy jest obrazem
wspólnoty oczekuj cej w mi ci i
rado ci swego Pana.
Okres Adwentu przypomina bardzo wa prawd , e jako chrze cijanie jeste my w trakcie nieustannego oczekiwania, ci ego wypatrywania Zbawiciela. Oczekiwanie
wi e si z potrzeb gotowo ci,
bycia zdecydowanym na to ostateczne spotkanie. W Adwencie nie chodzi tylko o przygotowanie si do
wi t Bo ego Narodzenia, do wi towania pami tki Wcielenia si
Syna Bo ego w cia o ludzkie, ale o
co wi cej. Jest to czas, który
wiadamia wierz cym, e s lud mi w drodze, czyli pielgrzymami na
ziemi, to znaczy, e zmierzaj ku jakiemu celowi, a takim celem dla
ka dego chrze cijanina jest wspólne spotkanie w domu Ojca.
5

Diakonat pod okiem œwiêtego Jana Marii Vianney’a.
S³ów kilka o Roku Kap³añskim
„Kap stwo – to mi
Serca
Jezusowego”. Tak oto krótk „definicj ” kap stwa poda wi ty Jan
Maria Vianney, który sta si w
obecnym roku – Roku Kap skim
– szczególnym patronem nie tylko
proboszczów i ich
wspó pracowników, ale i wszystkich, którzy odczytuj w swoim
sercu ziarno powo ania kap skiego. Od 19
czerwca br., uroczysto ci Najwi tszego Serca
Pana Jezusa, Ojciec wi ty Benedykt XVI og osi „Rok Kap ski”, ukazuj c nie tylko duchownym, ale i ca emu Ko cio owi wietlan posta Proboszcza z Ars. Dla
mnie jest to wielki znak czasu, znak
wyj tkowy i niepowtarzalny, gdy
ca y swój diakonat (pierwszy stopie wi ce ) mog prze ywa w
tym szczególnym Roku.
Psalmista w jednym z psalmów
mówi: „Lepsza jest odrobina, któr
6

posiada sprawiedliwy, ni wielkie
bogactwa wyst pnych” (Ps 37). Ta
„odrobina” w yciu cz owieka sprawiedliwego rodzi wielk ask . Zrodzi a Bo ask równie w yciu
w. Jana Marii. By on przecie
cz owiekiem bardzo prostym, nie
da wiele od
ycia, b c w seminarium mia
wielkie trudno ci z
nauk , zw aszcza z
nauk j zyków, a
mimo to Bóg mia
wobec niego wspania y plan. Trzy lata
po wi ceniach kaskich zosta
pos any do Ars –
ma ej francuskiej
wioski, znacznie oddalonej od
„wielkiego wiata”, parafii licz cej
230 dusz. Oboj tno w wierze, zaniedbania w kwestiach moralnych,
wreszcie brak mi ci do Boga – to
ówne „chwasty”, które zd
y
wypu ci swoje korzenie w Ars.
Biskup, wysy aj c w. Jana Mari
na parafi , doda : „Jest to ma a parafia, w której nie ma wiele mi oGWIAZDA PRZEWODNIA

ci Boga: ty im j przyniesiesz”.
I rzeczywi cie… - przyniós .
Szybko sta si pasterzem nie tylko Ars, ale
i licznych rzesz, które
przybywa y z daleka.
Przygl daj c si temu
wi temu Kap anowi
odczytuj dzi moj
drog ku kap stwu.
Patrz na nie jako na
rzeczywisto , która
stoi poza mn – gdzie
z przodu, w przysz oci, ale równocze nie
widz , jak si nieuchronnie zbli a. Zbli a si to
szcz cie, zbli a si szcz cie s by. wi ty Jan Maria Vianney uczy
mnie, e kap an
wi ty to kap an
yj cy modlitw ,
niewegetuj cy na
niej, ale yj cy w
pe ni – w pe ni
Chrystusa.
P r a g n
dwóch rzeczy:
by tak zafascynowany kap stwem, jak by
nim zafascynowany Proboszcz z
Ars oraz by wdzi cznym Panu
GWIAZDA PRZEWODNIA

Bogu – coraz bardziej, coraz doskonalej – za ten dar, bo kap stwo to
skarb, „skarb w naczyniach glinianych”.
Drogi M ody
Przyjacielu!
Je li s yszysz w
swoim sercu g os,
który zaprasza Ciebie
do s by w kap stwie, je li s yszysz
ten g os, mo e cichy,
mo e nieco spokojny,
ale wyra ny – nie zauszaj go, ws uchaj
si w to, co podpowiada. Jak niegdy Chrystus przemierza okolice Palestyny
nauczaj c i ludziom dobrze czyni c,
tak dzi przychodzi do cz owieka
poprzez pos ug
kap anów. Ich s owami naucza, ich
koma czyni
Najwi kszy Cud
wszech wiata –
Eucharysti .
By mo e Jezus powo uje i
Ciebie! Odpowiedz na ten g os!
Diakon Marcin Kidziun
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