Kronika parafialna

3-8 lipca – prze¿ywaliœmy
uroczystoœci odpustowe ku
czci Matki Bo¿ej Królowej
Rodzin

2 sierpnia – w Sanktuarium
Matki Boskiej Bolesnej we
wspomnienie Matki Boskiej
Królowej Anielskiej obchodziliœmy odpust tytularny.
12 lipca – mieliœmy okazjê Uroczystej sumie odpustowej
wesprzeæ poszkodowanych przewodniczy³ kustosz sankprzez powódŸ na po³udniu tuarium ksi¹dz pra³at MaPolski dziêki przeprowadzonej rian Szczepiñski
zbiórce do puszek przed koœcio³em
Do 13 sierpnia ³¹czyliœmy siê
duchowo z naszymi pielgrzy16 lipca – we wspomnienie mami, odmawiaj¹c ka¿dego
Matki Bo¿ej Szkaplerznej mo- dnia w ich intencji ró¿aniec
dliliœmy siê szczególnie w in- po wieczornej Mszy Œwiêtej
tencji Ojca Œwiêtego oraz naszej ojczyzny.
19 sierpnia – obchodziliœmy
œwiêto chleba
25 lipca – we wspomnienie
œwiêtego Krzysztofa – patro- 24-26 sierpnia – odby³y siê w
na kierowców i podró¿uj¹cych naszej parafii „Wieczory ma³œwiêciliœmy pojazdy
¿eñsko - rodzinne”. Prowadzi³
je ksi¹dz S³awomir A³aszew30 lipca – z naszej parafii pod ski – student Katolickiego
przewodnictwem ksiêdza Uniwersytetu Lubelskiego,
Marcina Wawrzynkowskie- by³y wikariusz parafii Œwiêgo wyruszy³a XIX piesza piel- tej Trójcy.
grzymka na Jasn¹ Górê.
Wziê³o w niej udzia³ 375 p¹tników.
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Pismo Parafii

wi tej Trójcy w Ko cierzynie
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Chwila wspomnieñ
Serdecznie witamy naszych czytelników po wakacyjnej przerwie. Czas
wakacji obfitowa w naszej parafii w
liczne wydarzenia. W dniach 3-8 lipca
w sanktuarium Matki Bo ej Królowej
Rodzin w Ko cierzynie prze ywali my
uroczysto ci odpustowe. Ka dy dzie
odpustu po wi cony by poszczególnym
grupom i stanom. Uroczysto ci centralne mia y miejsce w sobot 4 lipca. Ju
od rana nap ywa y piesze grupy pielgrzymkowe z Klukowej Huty, Lipusza,
ubiany, Niedamowa i W glikowic oraz
autokarowe z Parchowa i Gda ska.
Sum odpustow sprawowa Ksi dz
Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga. W homilii nasz Arcypasterz zach ca , aby my byli odwa ni w mi ci, s uc sobie nawzajem. Podkre li równie
konieczno istnienia rodzin yj cych religijnie, po Bo emu, w wiadomo ci
Ko cio a, nieboj cych si szukania od-

powiedzi na trudne nawet pytania. W
czasie podzi kowa po Mszy wi tej
Ksi dz Biskup odznaczy medalem za
zas ugi dla diecezji pelpli skiej odchodz na now placówk do Szymanowa siostr niepokalank Mari FaustyOr owsk , która przez 18 lat pracowa a w Ko cierzynie, a przez ostatnie 9
lat sprawowa a funkcj referentki mi dzyzakonnej. Siostrze Marii Faustynie
serdecznie dzi kujemy za ogrom dobra,
jakie zostawi a w ko cierskiej parafii i
yczymy wielu ask Bo ych i opieki Matki Naj wi tszej w dalszej pos udze zakonnej. Now siostr prze on w
Sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej zosta a siostra Klaudia.
5 lipca wieczorem na Placu Jana
Paw a II odby si wspania y koncert
niezwyk ej artystki – Polki greckiego
pochodzenia Eleni. Koncert zgromadzi
rzesze ludzi z Ko cierzyny i okolic, któ-

Odeszli do Pana...

Tomasz Polak i Kornelia Strzelka

Janusz Kie³pin, ul. Piechowskiego 7, l. 46

Mateusz Drê¿ek i Emilia Ostrowska

Tomasz Kie³pin, ul. Piechowskiego 7, l. 30

Artur Szulfer i Irena Lemka

Edward Knitter, ul. Dworcowa 25/5, l. 52

Robert Gañcza i Monika Maliszewska

Teresa W³ochowicz, ul. Dworcowa 17/1, l. 71

Maciej Okuniewski i Marta Rolniczak

£ucja Wicher, Nowa Wieœ Koœcierska 41/1, l. 64
Helena Jankowska, ul. Topolowa 1C6, l. 73

Tomasz Kêska i Dorota Kamiñska
Pawe³ Jereczek i Anna Niklas

Józef Kropid³owski, Zielenin 2/2, l. 81

Joachim Steuer i Anna Flisikowska

Teresa Sadowska, ul. Fa³ata 4, l. 66

Mateusz £egowski i Katarzyna Wronikowska

Marian Kwiatkowski, ul. Cegielnia 9/1, l. 71
Helena Literska, Nowy Klincz 17, l. 80
Czes³aw Nowicki, S³awki 83, l. 94
Stanis³aw Cha³as, ul. Wyspiañskiego 11/1, l. 63
Urszula Stark, ul. Staszica 1F5, l. 73
Miros³aw Lidzbarski, Dêbowa 3B4, l. 53

Dawid Stark i Adriana Majkowska
Piotr Raj i Hanna Cieszyñska
Rafa³ Konk i Judyta Powarzyñska
Marcin Michalski i Dorota Piekarska
Przemys³aw Datta i Joanna Marczyk
Micha³ Karczewski i Magdalena Pruchnik
Marcin Wons i Sylwia Regliñska

Sakrament ma³¿eñstwa
zawarli...
Maciej Turecki i Anna Mieczkowska
Piotr Cyrzan i Beata Borzyszkowska
Micha³ ¯ynda i Bo¿ena Czeka³a
Krzysztof Sychta i Dorota Biernat
Rados³aw Skwierawski i Karina Czapiewska
Mateusz Ho³dys i Ewelina Jaszczak
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Patrycjusz Piekarski i Kamila Kozikowska

Teresa Kie³pin, ul. Piechowskiego 7, l. 54

Wojciech Kaszubowski i Ma³gorzata Machut

2

Andrzej Puzdrowski i Ewelina Stroyk
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Pawe³ Leœniañski i Katarzyna Piejko
Adam Jakusz i Joanna £osiñska
Pawe³ Wilkowski i Anna Grzyb
Mariusz Wojciechowski i Natalia Pelowska
Micha³ Rynkiewicz i Magdalena M³ynarczyk
Tomasz Grabowski i Karolina Marczyk
Mateusz Ruchnewicz i Magda Du³ak
Jaros³aw Ekiert i Anna Karczewska
Piotr Andrejenko i Magdalena Stencel
Rafa³ Las i Marta Bobrowska
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Sakrament Chrztu œw. przyjêli...
Oskar Potrac,
syn Macieja i Agnieszki

Tomasz Polejowski,
syn Krzysztofa i Izabelii

Szymon Cichosz,
syn £ukasza i Justyny

Kacper Ulenberg,
syn Jaros³awa i Ma³gorzaty

Jakub Grabowski,
syn Marka i Sylwii

Anna Jagie³ka,
córka Tomasza i Barbary

Kacper Doczyk,
syn Waldemara i Marty

Seweryn Zabrocki,
syn Tomasza i Moniki

Bartosz Kulas,
syn Micha³a i Lucyny

Alan Gleñski,
syn Dawida i Sylwii

Patrycja Lizakowska,
córka Adama i Marii

Maksymilian Piankowski,
syn Tomasza i Ma³gorzaty

Melania Ja¿d¿ewska,
córka Wojciecha i Doroty

Jan Borkowski,
syn Mateusza i Gabrieli

Anna Blok,
córka Eugeniusza i Marii

Maksymilian Norczyk,
syn £ukasza i Moniki

Monika Merchel,
córka Piotra i Lucyny

Karol Blok,
syn Eugeniusza i Marii

Zuzanna Stolc,
córka Rados³awa i Sabiny

Milena Kinowska,
córka Micha³a i Moniki

Mateusz Doczyk,
syn S³awomira i Moniki

Kornelia Zwara,
córka Sebastiana i Justyny

Cezary Noga,
syn Oskara i Agnieszki

Angelika Du³ak,
córka Mariusza i Emilii

Zuzanna Malik,
córka Piotra i Katarzyny

Agata Puzdrowska,
córka Andrzeja i Eweliny

Maksymilian Bujnowicz,
syn Krystiana i Agnieszki

Miko³aj Blank,
syn Sebastiana i Marzeny

Zuzanna Ciszek,
córka Aleksandra i Agnieszkii

Kinga Pirch,
córka Wies³awa i Marioli

Mateusz Trybowski,
syn Rafa³a i Anny

Wiktor Brandt,
syn Tomasza i Eweliny

Oliwia Troka,
córka Marcina i Patrycji

Bart³omiej Kutela,
syn Ryszarda i Joanny

Bartosz Pilarski,
syn Krzysztofa i Iwony

Magdalena Igel,
córka Ryszarda i Aleksandry

Nadia Weis,
córka Roberta i Anny

Maja Berth,
córka Adama i Emilii

Kacper Grabowski,
syn Tomasza i Karoliny

Maja Templer,
córka Rafa³a i Moniki

Piotr Jereczek,
syn Paw³a i Agnieszki

Nikola £yskowska,
córka Kazimierza i Wies³awy
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rzy wzi li udzia w cudownym kulturalnym wydarzeniu. Niezwyk opraw
mia w tym roku dzie m odzie y, w ramach obchodów odpustowych. Oprócz
odzie y z parafii ko cierskich do
sankt uarium
przyby y dwie
bardzo liczne
grupy – grupa
Katolickiego
Stowarzyszenia
odzie y diecezji pelpli skiej, któ ra
przebywa a na
rekolekcjach letnich w Dziemianach
oraz grupa Oazy z diecezji siedleckiej.
Wszystkim bez w tpienia udzieli si
entuzjazm m odych ludzi, piewy oraz
wspania a oprawa muzyczna.
Tego ro czne
uroczysto ci odpustowe nale y
do bardzo udanych. Sankt uarium Matki Boej Królowej Rodzin w Ko cierzynie jest nadal
stosunkowo m odym sanktuarium. W
przysz ym roku obchodzi b dziemy 40lecie jego istnienia. Kult maryjny w tym
miejscu nieustannie si rozwija i wszyscy maj nadziej , e rozwija si b dzie nadal. By mo e wydarzeniem
GWIAZDA PRZEWODNIA

otwieraj cym now kart w historii tego
kultu b przysz oroczne uroczysto ci
odpustowe, zwi zane mi dzy innymi z
800-leciem istnienia parafii wi tej Trójcy oraz czterechsetleciem pobytu obrazu Matki Bo ej
Królowej Rodzin
w Ko cierzynie,
na które ju dzisiaj serdecznie
zapraszamy.
W sierpniu
polskimi drogami
zd aj do Cz stochowy rzesze
pielgrzymów. Równie z naszej parafii
wyruszy a bardzo liczna grupa – licz ca
przesz o 370 osób. Nowym przewodnikiem grupy – po ksi dzu Bogus awie
Kwasigrochu – zosta ksi dz Marcin
Wawrzynkowski,
który bardzo dobrze wywi za si z
tego niezwykle trudnego i odpowiedzialnego zadania.
Zbli aj si kolejne odpusty w naszej
parafii. Ju jutro 14
wrze nia prze ywa b dziemy odpust
Podwy szenia Krzy a wi tego, a w
sobot 19 wrze nia Matki Bo ej Bolesnej. Plan uroczysto ci zamieszczamy w
niniejszym numerze.
Ks. Krzysztof
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Czy mój Krzy¿ nie jest za ciê¿ki?
Czêsto narzekamy, ¿e ¿yciowe trudy i przeciwnoœci s¹ dla nas nie do udŸwigniêcia. Bywaj¹ chwile, kiedy wszystko
zdaje siê sprzysiêgaæ przeciwko nam. Pytamy siê wtedy samych, pytamy Boga,
dlaczego akurat nas to spotyka.
Pewien niezadowolony z siebie i z innych cz³owiek zrzêdzi³ przeciwko Bogu,
mówi¹c: „A kto
powiedzia³, ¿e
ka¿dy z nas musi
nieœæ na sobie
swój krzy¿? Czy
jest mo¿liwe,
¿eby nie istnia³
¿aden sposób na
to, aby siê od niego
uwolniæ?
Mam absolutnie
dosyæ swoich codziennych zmartwieñ!”
Dobry Bóg odpowiedzia³ mu na jego
w¹tpliwoœci snem. Ziemskie ¿ycie ludzi,
które ów cz³owiek widzia³ we œnie, by³o
niekoñcz¹c¹ siê procesj¹. Ka¿dy cz³owiek
szed³, dŸwigaj¹c na swoich ramionach
wielki krzy¿. Posuwa³ siê do przodu krok
po kroku, mozolnie i nieub³aganie.
Równie¿ bohater tej opowiastki przemieszcza³ siê w tym niekoñcz¹cym siê
pochodzie i dŸwiga³ na sobie ciê¿ar w³asnego krzy¿a. Jednak po pewnym czasie
zorientowa³ siê, ¿e dŸwigany przez niego
krzy¿ by³ d³u¿szy od krzy¿y innych ludzi. Mo¿e dlatego nie potrafi³ sobie z nim
poradziæ. „Gdyby mo¿na by³o go trochê
skróciæ, nie musia³bym siê tak strasznie
mêczyæ” – powiedzia³ sam do siebie.
Usiad³ na przydro¿nym kamieniu, by
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skróciæ krzy¿ o porz¹dny kawa³ek. Kiedy znów ruszy³ w drogê, zorientowa³ siê,
¿e mo¿e siê wreszcie poruszaæ krokiem
szybszym i l¿ejszym. W ten sposób dotar³ do miejsca, w którym znajdowa³a siê
meta jego ziemskiej pielgrzymki. W miejscu tym rozci¹ga³ siê wielki w¹wóz. By³
to szeroki otwór w ziemi, po którego
przeciwnej stronie rozpoczyna³a
siê ziemia wiecznej radoœci. Kiedy patrzy³o siê na
ni¹ z tej strony,
zdawa³a siê byæ
czymœ niezwykle
piêknym. Jednak
nie by³o ¿adnego
mostu, który by
do niej prowadzi³, ani ¿adnej k³adki, po
której mo¿na by³oby siê tam dostaæ. Jednak wszystkim ludziom udawa³o siê tam
przedostaæ.
Zdejmowali z ramion swój d³ugi krzy¿
i przechodzili po nim na drug¹ stronê.
Ka¿dy krzy¿ mia³ idealny rozmiar: dok³adnie taki, jaki by³ potrzebny, by po³¹czyæ
ze sob¹ dwie strony przepaœci. Przeszli
wszyscy. Pozosta³ tylko on sam. Dopiero
teraz zrozumia³, ¿e jego krótki krzy¿ nie
pozwala mu przedostaæ siê przez œmierteln¹ otch³añ. Zacz¹³ p³akaæ i desperowaæ:
„Ach, gdybym o tym wiedzia³”.
(Na podstawie opowiadania Bruno
Ferrero zaczerpniêtego z tomiku pt.
„Kó³ka na wodzie”)
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Ko cio a, staje si te szczególnym wyrazem czno ci cz owieka z Bogiem.
Jest trwa ym elementem relacji mi dzy
cz owiekiem i Tym, który go stworzy .
Zarazem jednak imi jest te znakiem
przynale no ci do wspólnoty, któr jest
Ko ció . Jak poprzez nazwisko identyfikujemy si z rodzin , tak wybór imienia powinien by znakiem identyfikacji
z wiar i przynale no ci do wspólnoty
wierz cych. Tak e tych, którzy s ju w
niebie – wi tych. Sam wi ty patron
staje si tu szczególnym wzorem mi oci i zapewnia wstawiennictwo u Boga
– jak przypomni Katechizm (por. KKK
2156).
Kodeks Prawa Kanonicznego podkrela nawet, e „rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczy si , by nie
nadawa imienia obcego duchowi
chrze cija skiemu” (KPK, kan. 855).
W praktyce oznacza to, e imi mo e
tak e wyra tajemnic lub cnot chrzecija sk , gdyby za pierwsze imi by o
np. cz ci narodowej tradycji (jak szereg imion s owia skich u ywanych w
Polsce), powinno by uzupe nione drugim imieniem, tak by ochrzczone dziecko na ca e ycie mia o swego wi tego
patrona.
Katechizm Ko cio a zwraca natomiast
uwag , e imi ma te swoje znaczenie
w naszej relacji do Boga. Podkre la, e
„Bóg wzywa ka dego po imieniu (por.
Iz 43,1; J 10,3). Imi ka dego cz owieka jest wi te. Imi jest ikon osoGWIAZDA PRZEWODNIA

by. Domaga si szacunku ze wzgl du
na godno tego, kto je nosi” (2158).
Dodaje tak e, e otrzymane imi pozostaje na zawsze, a „w Królestwie niebieskim zaja nieje w pe nym blasku
tajemniczy i niepowtarzalny charakter ka dej osoby naznaczonej Bo ym
imieniem” (2159).
Bo e wybranie
Jak wa ne jest imi , obrazuje nam wiele
wydarze w Biblii, gdzie nabiera ono
znaczenia wr cz symbolicznego, a w
wielu sytuacjach staje si nawet trwaym znakiem wybrania i powo ania przez
Boga do wype nienia szczególnych
zda .
Dzi ten symboliczny wymiar imienia
ciwie straci na znaczeniu. Warto
jednak zatroszczy si , by imi nadawane dziecku mia o swoj g bi i wpisywa o si w ycie rodziny na sposób
nieomal symboliczny. Niech pod imieniem dziecka kryj si g bokie prze ycia jego rodziców. Niech to imi dojrzewa wraz z nimi i b dzie owocem historii ich ycia oraz wiary w Boga i dowiadczenia Ko cio a.
Niech to b dzie zach ta dla wszystkich,
którzy staj wobec tego wa nego i pi knego zadania, jakim jest wybór imienia,
by z my o Bogu, bliskich sobie ludziach i o tym, co za kilka lat powie si
dziecku, wybra imi , b ce swego
rodzaju zobowi zaniem i nieustann inspiracj dla tego, kto je b dzie nosi .
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Jakie imiê wybraliœcie?
Temat wyboru imienia dla dziecka pojawia si cz sto ju na wiele miesi cy
przed jago narodzinami. Niejednokrotnie nawet ci, dla których ma stwo jest
jeszcze tylko marzeniem, zastanawiaj
si , jakie imi mogliby da w przysz oci swojemu dziecku.
Temat jest o tyle ciekawy, e tak naprawd powody, którymi kierujemy si
dzi przy wyborze imienia, s najrozmaitsze. Dla jednych motywacje s bardzo
proste, np. zwi zane z aktualnymi modami czy popularno ci aktorów, piosenkarzy lub postaci z telewizyjnych seriali. Dla innych jest to natomiast kwestia bezpo rednio dotykaj ca spraw
wiary – poszukiwania wi tego patrona
dla swojego dziecka.
Moda na imi
Moda na takie czy inne imiona nie jest
z pewno ci niczym nowym. Gdyby popatrze na szkolne dzienniki, wida , e
w poszczególnych rocznikach zazwyczaj
przewa aj jakie imiona w ród dzieci.
Nie jest to na pewno nic z ego. yjemy
we wspólnocie z innymi i ta ludzka
wspólnota nadaje kierunek naszym dziaaniom i wyborom. Wa ne jest jednak,
by to uczestnictwo by o wiadome, podane refleksji. Tak e refleksji, która rodzi si z wiary.
W ostatnich latach, w ramach przygotowania do bierzmowania, du y akcent
adzie si na wybór przez m odzie
8

imienia wi tego patrona. Wida , e dla
wielu ten moment wyboru imienia – a w
rzeczywisto ci patrona dla siebie samego - jest czym naprawd wa nym. Niekiedy mo e nawet nie wida tego wprost
w czasie przygotowania do sakramentu, ale gdy po kilku latach wraca si do
tego faktu, okazuje si , e m odzi ludzie
widzieli w tym co wa nego. By to moment zwi zany z g bokimi prze yciami,
który zostawi na ich yciu istotny lad.
Podobnie rodzice powinni sobie przypomina , e imi nie tylko „ma si podoba ” (co nie znaczy, e upodobania
musz by czym z ym). Niech jednak
to imi , które nadaj swojemu dziecku,
ma w sobie jak g bi rodzicielskich
prze . Czy nie jest pi knie, gdy po
latach rodzice mog powiedzie dziecku, e wybrali mu takie, a nie inne imi ,
poniewa ma ono dla nich szczególnie
bokie znacznie – ze wzgl du na wia, na histori rodziny, Ojczyzny czy inne
wa ne prze ycia. Wydaje si jednak, e
czym innym jest nadanie ch opcu imienia ojca, dziadka czy innego przodka,
ni przechwycenie go z importowanej
telenoweli, o której za kilka miesi cy
wszyscy zapomn …
czeni przez imi
Dlaczego wybór imienia jest tak wa ny? Imi , poprzez które na chrzcie wi tym jeste my wezwani do wspólnoty
GWIAZDA PRZEWODNIA

HISTORIA DRZEWA KRZY¯A ŒWIÊTEGO
Krzy¿ i miejsce Chrystusowej mêki na Golgocie nie by³y zapomniane przez pierwszych
chrzeœcijan, lecz by³y niedostêpne. Cesarz Hadrian ukara³
¯ydów za powstanie Bar
Kochby w 132 i postanowi³
zamieniæ Jerozolimê w miasto
ca³kowicie pogañskie, buduj¹c
przy tym na miejscu mêki Jezusa œwi¹tyniê pogañsk¹.
Oznacza³o to automatycznie
zakaz wstêpu dla ¯ydów i
chrzeœcijan, co uniemo¿liwi³o
kult krzy¿a.
Dopiero po blisko dwustu
latach, dziêki patronatowi cesarzowej œw. Heleny, matki Konstantyna Wielkiego, odzyskanie relikwii sta³o siê
mo¿liwe. Helena potêg¹
swego autorytetu wp³ynê³a na usuniêcie pogañskich budowli i umo¿liwienie prac wykopaliskowych. W 326 r. (b¹dŸ
320) odnaleziono 3 krzy¿e, w tym ten najwa¿niejszy, na którym umar³
Jezus Chrystus. Wtedy
wybudowano tam Bazylikê „Ad Crucem” (Mêki
Pañskiej). W rocznicê jej
poœwiêcenia corocznie
obchodzone jest œwiêto Podwy¿szenia.
Wedle przekazu Helena odnalaz³a relikwie
GWIAZDA PRZEWODNIA

dziêki pomocy ¯yda o imieniu Judasz, inspirowany Bo¿a ³ask¹ wskaza³ miejsce, gdzie ukryto
œwiête drzewo przed chrzeœcijanami. Po wszystkich wydarzeniach
Judasz przyj¹³ chrzest i jest czczony jako œwiêty o imieniu Kyriakos.
Odnaleziono wówczas trzy
krzy¿e, a z powodu, ¿e tabliczka
(titulus) z tytu³em winy by³a
oderwana od drzewca nie mo¿na
by³o odró¿niæ Krzy¿a Zbawiciela od krzy¿y dwóch ³otrów. Z
pomoc¹ przyszed³ kolejny cud.
Biskup Jerozolimy, œw. Makariusz, pod natchnieniem Bo¿ym, nakaza³ po³o¿yæ kolejno trzy krzy¿e przy ³o¿u umieraj¹cej
kobiety. Chora zosta³a
uzdrowiona dopiero za trzecim razem i ten krzy¿
uznano za odnaleziony,
prawdziwy Krzy¿ Zbawiciela.
Wedle tradycji paryskiej to sama œw. Helena nakaza³a z³o¿yæ na œwiêtym
miejscu niedawno zmar³ego mê¿czyznê, a ten zosta³
wskrzeszony, moc¹ Bo¿¹,
przez zetkniêcie z prawdziwym krzy¿em.
Wedle tradycji rozpowszechnionej w Rzymie odnalezienie Krzy¿a
przypisywano papie¿owi Euzebiuszowi, który
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mia³ tego dokonaæ w 309 r. Pami¹tkê tego wydarzenia d³ugo w liturgii ³aciñskiej œwiêtowano
w dniu 3 maja (a w Polsce 4 maja).
Dalsze losy Krzy¿a podaje przekaz o uprowadzeniu go przez Persów, którzy ograbili Ziemiê Œwiêt¹ podczas najazdu w roku 614. Po
zwyciêstwie cesarza Herakliusza grabie¿cy
zwrócili œwiêtoœæ. Pobo¿ne podanie g³osi, ¿e kiedy sam cesarz chcia³ na powrót wnieœæ Krzy¿
na swych ramionach na Golgotê, móg³ to uczy-

niæ dopiero po zdjêciu swych królewskich szat,
gdy¿ poprzednio czcigodna relikwia by³a dla
niego zbyt ciê¿ka.
Wydaje siê jednak, i¿ opisane uprowadzenie i
odzyskanie dotyczy³o nie tyle ca³ego Krzy¿a, a
jego znacz¹cej czêœci, gdy¿ w IV w. dokonano
podzia³u relikwii, aby rozes³aæ fragmenty œwiêtego drzewa do wa¿nych miejsc chrzeœcijañskiego kultu (tak podaje ju¿ œw. Cyryl Jerozolimski, który zmar³ w 387 r.).
Opr. Ks. Krzysztof

Dokumenty potrzebne do chrztu œw.
Gdy wybieramy si do jakiego urz du, by
za atwi np. dowód osobisty albo za wiadczenie o niezaleganiu z podatkami, to musimy
wpierw dowiedzie si , jakie dokumenty b
wymagane, by zaoszcz dzi sobie koniecznoci odwiedzenia urz du po raz drugi. Gdy idziemy do kancelarii parafialnej, mo emy by pewni, e zostaniemy przyj ci yczliwie i nikt nie
dzie wymaga od nas niepotrzebnych za wiadcze . S jednak pewne podstawowe wymagania, bez których nawet najbardziej yczliwy proboszcz nie b dzie nam móg pomóc.
Gdy idziemy do biura parafialnego, aby
ochrzci nasze dziecko, to musimy zabra ze
sob akt urodzenia dziecka. Tam znajduj si
dane, które trzeba wpisa do ksi gi chrztów. Jeeli wybrali my chrzestnych spoza parafii, to
musz oni pój do swojej parafii i poprosi ksi dza o za wiadczenie, e s katolikami wierz cymii praktykuj cymi. Jest to potrzebne, bymogli
by rodzicami chrzestnymi (jednym bowiem z
zada rodziców chrzestnych jest wspieranie rodziców dziecka w wychowaniu religijnym). Gdy
chrzestni s z tej samej parafii, za wiadczenia
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takie nie s konieczne. Je eli wierz i praktykuj , to z pewno ci s znani duszpasterzom, a
w kartotece s odpowiednie adnotacje o wizytach kol dowych i spowiedzi wielkanocnej, czyli
jedne z tzw. wska ników religijno ci – tej, która
jeste my w stanie zewn trznie oceni . Za wiadczenia te przynosimy ju wraz z aktem urodzenia dziecka. W momencie wpisywania danych
dziecka do Ksi gi chrztów konieczne b dzie te
podanie dok adnych adresów oraz wieku rodziców chrzestnych.
Przy wyborze rodziców chrzestnych warto dobrze zastanowi si nad rol jak maj oni
odegra w yciu dziecka. Nie mo na kierowa
si wzgl dami materialnymi czy towarzyskimi,
poniewa to oni wraz z rodzicami maj dla dziecka by wiadkami wiary, któr przekaza mo na jedynie przez przyk ad w asnego ycia, zgodnego z jej zasadami. St d te bezwzgl dnym
wymogiem jest ich nienaganne religijnie ycie.
Prosz c wi c o sk wiary dla dziecka nale y
zagwarantowa jej w ciwy rozwój oparty na
dobrym przyk adzie.
GWIAZDA PRZEWODNIA

Uroczystoœæ Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego
14 wrze nia 2009 r. – Ko ció

wi tej Trójcy

Msze w.: 6.30; 8.00; 9.00
11.00 – Suma Odpustowa pod przewodnictwem J. E. Ksi dza Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi
Msze w.: 15.15; 16.30; 18.00
19.00 – Droga Krzy owa ulicami miasta – rozpocz cie w ko ciele wi tej Trójcy
Po nabo stwie Drogi Krzy owej, w sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej –
monta s owno – muzyczny Kocham ci ycie przygotowany przez m odzie z Ko a
Przyjació Ludzkiego ycia

Odpust Matki Bo¿ej Bolesnej
15 wrze nia 2009 r. – sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej
17.00 – adoracja Naj wi tszego Sakramentu
17.30 – Nabo stwo do Matki Bo ej Bolesnej
18.00 – Msza w. w intencji czcicieli MB Bolesnej
19 wrze nia 2009 r. – uroczysto ci odpustowe na Placu Jana Paw a II
10.30 – Ró aniec w Sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej
Po Ró cu przej cie na Plac Jana Paw a II
11.15 – wyst p zespo ów kaszubskich
12.00 – Suma Odpustowa pod przewodnictwem J.E. Ksi dza Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi

Do udzia³u w Uroczystoœciach serdecznie zaprasza
Ks. Marian Szczepiñski
Kustosz Koœcierskich Sanktuariów
GWIAZDA PRZEWODNIA
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