Kronikaparafialna
1 PA DZIERNIKA – w naszej parafii rozpocz y si nabo stwa ró cowe.
Frekwencja w ród doros ych na pewno mog aby by o wiele lepsza. Cieszy du a
liczba dzieci ucz szczaj cych codziennie na swoje nabo stwa
7 PA DZIERNIKA - w Pelplinie odby o si diecezjalne spotkanie Ró Ró cowych, podczas którego Ksi dzu Biskupowi Diecezjalnemu wr czono Dekanalne
Ksi gi ywego Ró ca
12 PA DZIERNIKA – obchodzili my VIII Dzie Papieski przebiegaj cy pod haem: „Jan Pawe II – wychowawca dzieci i m odzie y”. Z tej okazji w ko ciele
wi tej Trójcy odby si koncert z udzia em chórów z ko cierskiego rejonu.
17-25 PA DZIERNIKA - odby a si parafialna pielgrzymka do Ziemii wi tej,
Egiptu, Jordanii. Duchowa opiek nad pielgrzymami sprawowa Ks. Proboszcz
Marian Szczepi ski
19 PA DZIERNIKA - nasi parafianie wraz z ks. Damianem i ks. Piotrem wyjechali do Teatru Muzycznego w Gdyni na sztuk „Kiss me Kate”
29 PA DZIERNIKA – Ksi dz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga dokona
uroczystej konsekracji odnowionego ko cio a wi tej Barbary. Odnowiony ko ció
prezentuje si naprawd wspaniale. Wszystko zosta o wyko czone z wielk staranno ci i gustem. Ko cierzyna zyska a pi kny ko ció .

opopopopopopopopopopopopopopopopopop
i zapala podczas Mszy w. roratnich.
W domu umieszcza si j na o tarzyku,
lub w innym miejscu, najcz ciej obok figurki lub obrazu Matki Bo ej.

mi, podklejonymi fioletow bibu . Wewn trz umieszcza si wiat o. Z lampionem chodzi si na Msze w. roratnie.

3. LAMPION.
Równie lampion jest przejawem
adwentowej liturgii wiat a. Przygotowuje
si go najcz ciej z brystolu lub kartonu.
Wykonany jest w kszta cie czteroboku zamkni tego, którego cianki ozdobione s
wyci tymi emblematami chrze cija ski-
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Pismo Parafii

wi tej Trójcy w Ko cierzynie

GWIAZDA PRZEWODNIA
LISTOPAD 2008

Chwila wspomnie
Miesi c listopad, w którym tradycyjnie wspominamy naszych zmar ych,
powoli dobiega ko ca. Uroczysto
Wszystkich wi tych prze ywali my w
odnowionym ko ciele wi tej Barbary. 29 pa dziernika Ksi dz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga konsekrowa t odrestaurowan
wi tyni . Uroczysta
Msza wi ta by a dla
wszystkich uczestników
liturgii niezwyk ym i g bokim prze yciem. Sam
moment konsekracji mia
miejsce po zako czeniu
liturgii s owa – przebiegaj cej przy wy czonych
wiat ach. Poprzedzi a j
homilia, podczas której
Ksi dz Biskup wyja nia
bogat symbolik i znaczenie poszczególnych obrz dów.
Po homilii i litanii do Wszystkich
wi tych Ksi dz Biskup konsekrowa
tarz oraz ciany odnowionego kocio a. ciany zosta y konsekrowane w
czterech miejscach w specjalnie do
tego przeznaczonych punktach.
Wszyscy s pod wra eniem pi kna nowej wi tyni. Jej wn trze zupe nie nie przypomina widoku sprzed kilku miesi cy. Wymienione zosta y: o tarz, ambona, awki, posadzka, meble
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w zakrystii i nag nienie. Odrestaurowano organy oraz o tarze boczne.
Nad ca ci prac czuwa Ksi dz Praat Marian Szczepi ski, który wyra a
serdeczne podzi kowania wszystkim
osobom wspieraj cym t inwestycj .
Nie sposób wymieni w tym miejscu
ca ej rzeszy ofiarodawców,
którzy ju od wiosny sk adali ofiary na ten cel w biurze parafialnym oraz przy
okazji niedzielnej kolekty.
Ko ció wi tej Barbary b dzie s
parafii
wi tej Trójcy, parafii
Zmartwychwstania Pa skiego oraz nowoutworzonej parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszech wiata.
Du ymi krokami zblia si adwent. Z wielk rado ci czekamy ju na poranne roraty oraz na rekolekcje rozpoczynaj ce ten niezwyk y
okres liturgiczny. Mamy nadziej , e
wzorem lat ubieg ych ko ció wi tej
Trójcy b dzie wype niony do ostatniego miejsca podczas radosnego przygotowania do wi t Bo ego Narodzenia.
4 grudnia b dziemy obchodzili odpust wi tej Barbary. Ju dzisiaj zapraszamy na uroczyst sum odpustow ,
której przewodniczy b dzie Ksi dz
Biskup Pomocniczy Piotr Krupa.
GWIAZDA PRZEWODNIA

Odeszli do Pana...
Antoni Walk, Sk odowskiej
Roman Bobrowski, 8 Marca
Helena Aszyk, Rolnicza
Henryk Laska, Plebanka
Pawe Jereczek, Mickiewicza
Stefania Strojk, Gda ska
Maria Zio o, Mickiewicza
Stanis aw Wydrowski, Sk odowskiej
Kazimierz ychowski, Partyzantów
Katarzyna Kugiel, Cegielnia
Halina Troka, Kasztanowa
Krystyna wi ka a, Sk odowskiej
Ludwik Data, Kasztanowa

Bo e, mi osierny Panie, daj duszom s ug i s ebnic Twoich
miejsce w niebie, b ogos awiony
pokój i jasno Twojego wiat a.
Panie, wys uchaj askawie naszych
modlitw za dusze s ug i s ebnic
Twoich, za które si modlimy
prosz c, aby je przyj do spo eczno ci swoich wi tych.
Spraw, prosimy Ci , Panie, aby
dusze s ug i s ebnic Twoich,
oczyszczone ze swoich win, otrzyma y przebaczenie i wieczny odpoczynek.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
GWIAZDA PRZEWODNIA

SYMBOLE
ADWENTOWE
1. ADWENTOWY WIENIEC.
Zaleca si , aby w ka dej rodzinie
chrze cija skiej na okres Adwentu zosta
umieszczony adwentowy wieniec. Pi kny ten zwyczaj wywodzi si ze wschodnich Niemiec. Wieniec wykonany jest
z ga zek szlachetnych drzew iglastych
lub li ci laurowych. Mo e by on umieszczony na stole, na stojaku lub zawieszo-

ny u sufitu. W pierwsz niedziel Adwentu zapala si jedn wiec , w nast pn
dwie, potem trzy i cztery. wiece w wie cu mog si pali w czasie rodzinnej modlitwy, w czasie posi ków i wspólnych
spotka .
2. WIECA RORATNIA.
W okresie Adwentu bardzo wa nym
symbolem liturgicznym jest wiat o. Przypominaj o tym wiece, np. wieca roratnia, przewi zana niebiesk lub bia
wst
i udekorowana zieleni , najcz ciej mirt . Symbolizuje ona Naj wi tsz
Maryj Pann , z któr razem oczekujemy
na Narodzenie Jezusa. Maryja w mrocznym czasie Adwentu niesie nam prawdziwiat
— Jezusa Chrystusa. W kociele roratk umieszcza si obok o tarza
ci g dalszy na str. 12
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Sakrament ma
Dariusz Wolny i Anna Kalinowska
awomir Rychert i Anna Dziemi ska
awomir Kujach i Barbara Tkaczyk
Artur Trzoska i Beata Literska
Leszek Kiliszek i Anna Zdrowowicz
Dawid Makurat i Magdalena Werra

stwa zawarli...
Ma

stwo jest...

Ma
stwo jest dynamicznym procesem odkrywania.
Ma
stwo jest podró owaniem nie przybyciem.
W ma
stwie znalezienie w ciwej
osoby jest tak samo wa ne, jak bycie
ciw osob .
Ma
stwo - to znaczy kocha , kocha , kocha - wci na nowo.
Ma

stwo to zadanie ycia.

Ma
stwo jest sztuk ...i tak jak
ka dy twórczy proces wymaga aktywnego my lenia i wysi ku.
Musimy uczy si dzieli obowi zki.
Bartosz Burandt i Karolina Saat
ukasz Czarnuch i Lucyna Stenka
Rafa Brzezi ski i Ewelina Duzowska
Piotr Gi ewski i Monika Stenka
Andrzej B aszkowski i Kornelia Pawelczyk
Jacek Stromski i Krystyna Plata
Tomasz Buczkowski i Katarzyna Kaczwi ska
Robert D bicki i Emilia Dudek
Adam Pysznik i Ma gorzata P otka
Daniel Zaborowski i Emilia Wróbel
Artur Maszka i Judyta Milewczyk
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Powinni my uczy si rozmawia
szczerze, rozumie post powanie, gesty tak dobrze jak s owa.
Wspania omy lno w dawaniu i
wdzi czno w otrzymywaniu s
umiej tno ciami, które s osi galne
dla ka dego cz owieka.
Ale musimy rozwija te umiej tnoci, je li chcemy, aby obraz ma
stwa, które malujemy, przypomina
arcydzie o, które Bóg zaplanowa .
Marion Stroud
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Sakrament Chrztu w. przyj li...
Laura Maria Orlikowska
córka S awomira i Beaty
Wiktoria Ewa Cyra
córka Marka i Ewy
Amelia Marta Górna
Córka Jaros awa i Kamili
Dominika Dobberstein
córka Andrzeja i Reginy
Kamil Szymon Wi niewski
syn Arkadiusza i Beaty
Maciej Kazimierz Rec aw
syn Rafa a i Honoraty
Karolina Maria Troka
córka Grzegorza i Jolanty
Zuzanna El bieta Tomczak
Córka ukasza i Emilii
Malwina Ma gorzata Dargacz
córka Waldemara i Iwony
Natalia Nakielska
córka Dariusza i Justyny

Jakub Jan Szczepa ski
syn Macieja i Pauliny
Wojciech Dawid Makurat
syn Dawida i Magdaleny
Anna Maria Gierszewska
córka Andrzeja i Izabeli
Amelia Monika Stenka
córka Krzysztofa i Moniki
Mateusz Pellowski
syn Adama i El biety
Julian Pawe Dzwonkowski
syn Paw a i Magdaleny
Julia Agnieszka Ostrowska
córka Wojciecha i Agnieszki
Xawery Krzysztof Stankowski
syn Krzysztofa i Kamili
Patryk Jan Bober
syn Jana i Gra yny
Aleksander ukowicz
syn Jacka i Magdaleny

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Modlitwa za dzieci
O Bo e, dzi kujemy Ci za dzieci, które nam da i powierzy opiece.
Ponosimy odpowiedzialno i trud,
które na nas spoczywaj , by pomóc im dorosn
jako osobom wolnym i odpowiedzialnym, i dojrzewa w wierze,
któr wybrali my dla nich w dniu chrztu.
Prowad ich wiat em Twojego ducha,
aby mogli odnale przeznaczenie, które im wyznaczy ,
i byli gotowi do ofiarowania siebie i swojej mi ci.
Pozwól nam im pomaga .
GWIAZDA PRZEWODNIA
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Nasza parafia
REKOLEKCJE ADWENTOWE
ZWI ZANE Z ODPUSTEM WI TEJ BARBARY
30 LISTOPADA – 4 GRUDNIA 2008 R.
Niedziela – 30 listopada
Msze w.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 dla dzieci,
12.30 – suma parafialna, 14.00,
15.30 – z b ogos awie stwem ma ych dzieci
i matek oczekuj cych potomstwa, 18.00

by y to bardzo d ugie spowiedzi. Nie znaczy to wcale, e mieli oni wi ksze
grzechy od naszych. Po prostu ci ludzie yli tak bardzo blisko Jezusa, e
swoje dusze mieli o wietlone Jego blaskiem i widzieli nawet najmniejsz
skaz na swoim sumieniu.
Dlatego, je li kto z nas b dzie robi rachunek sumienia i dojdzie do
wniosku, e nie ma grzechu, to musi zrobi koniecznie jedn rzecz: musi i
pilnie do spowiedzi i powiedzie : „Prosz ksi dza, ja chyba tak daleko odszed em od Pana Jezusa, e mi si wydaje, i jestem bez grzechu”. Ksi dz
wtedy na pewno poradzi, co zrobi , eby stan w Bo ym wietle, ujrze si
takim, jakim si jest naprawd i wyrzuci z serca to, co czyni nas niepodobnymi do Pana Jezusa.

Poniedzia ek – 1 grudnia
6.15 – Msza w. z homili – Roraty
7.30 – Msza w. z homili
8.30 – Msza w. z nauk rekolekcyjn
15.15 – Msza w. z nauka rekolekcyjn dla m odzie y
16.30 – Msza w. z nauk rekolekcyjn dla dzieci (szczególnie dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców)
18.00 – Msza w. z nauk rekolekcyjn

Wtorek – 2 grudnia
6.15 – Msza w. z homili – Roraty
7.30 – Msza w. z homili
8.30 – Msza w. z nauk rekolekcyjn
15.15 – Msza w. z nauka rekolekcyjn dla m odzie y
16.30 – Msza w. z nauk rekolekcyjn dla dzieci (szczególnie dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców)
18.00 – Msza w. z nauk rekolekcyjn
roda – 3 grudnia
6.15 – Msza w. z homili – Roraty
7.30 – Msza w. z homili
8.30 – Msza w. z nauk rekolekcyjn
15.15 – Msza w. z nauk rekolekcyjn dla m odzie y
4
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ADWENT - OCZEKIWANIE
Adwentem rozpoczyna Ko ció Katolicki swój rok liturgiczny. Etymologicznie
owo to pochodzi z j zyka aci skiego adventus — nadej cie, oczekiwanie. U staro ytnych rzymian s owem tym okre lano ka dorazowe wej cie cesarza do Miasta,
a przede wszystkim do wi tyni w uroczysto ci pa stwowe.
Pierwsz wzmiank historyczn o Adwencie spotykamy w jednym z dekretów
synodu odbytego w Saragossie w 380 roku. W tym czasie Adwent istnia w Hiszpanii i Galii. Dok adniejsze dane pochodz z wieku V i VI. Na wzór Wielkiego Postu
trwa on w niektórych stronach 40 dni, a rozpoczyna si wi tem w. Marcina 11
listopada. Obowi zywa wówczas post, chocia nieco agodniejszy ni wielkopostny. Nadto obowi zywa a abstynencja ma
ska, zakaz wojen, wesel i zabaw.
W Rzymie zwyczaj obchodzenia Adwentu datuje si na pocz tek VI wieku. Trwa
tam cztery tygodnie przed Bo ym Narodzeniem. Zwyczaj ten utrwali si dzi ki
prymatowi liturgii rzymskiej w ca ym wiecie katolickim. Ciekawe jest t umaczenie
faktu, e Adwent trwa cztery niedziele. Otó jedna z polskich kol d t umaczy to
tym, e wg Biblii ludzko przez cztery tysi ce lat czeka a na Zbawiciela:
„...Ach, witaj, Zbawco, z dawna dany,
Cztery tysi ce lat wygl dany...”
Tre ci Adwentu jest tajemnica grzechu pierworodnego oraz fatalnych, dla caej ludzko ci, skutków niepos usze stwa pierwszych ludzi. W tym rozpaczliwym i
beznadziejnym stanie Bóg pierwszy zwraca si do cz owieka i ofiarowuje mu swoje
przebaczenie. Aby pojedna ludzko z Bogiem, Syn Bo y ma sta si cz owiekiem
i dokona zado uczynienia za grzech Adama i Ewy.

GWIAZDA PRZEWODNIA
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ów kilka o spowiedzi wi tej

Jak si spowiada ?

16.30 – Msza w. z nauk rekolekcyjn dla dzieci (szczególnie dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców)
18.00 – Msza w. z nauka rekolekcyjn

Czwartek – 4 grudnia – Odpust w. Barbary
„Nie chodz do spowiedzi, bo nie
mam grzechów”
Tak w nie niektórzy t umacz si z tego, e
nie potrzebuj przebaczenia od Pana Boga.
Czy rzeczywi cie s
ludzie, którzy nie maj
grzechów? Pismo
wi te mówi na ten temat tak: „Je eli powiemy, e nie mamy
grzechu, to samych
siebie oszukujemy i
nie ma w nas prawdy”
(1 J 1, 8). Tak wi c —
z wyj tkiem samego
Pana Jezusa i Matki
Bo ej — ka dy cz owiek ma grzechy. Nawet najwi ksi wi ci chodzili do spowiedzi. Dlaczego zatem niektórzy
mówi , e nie maj grzechów? Czy by k amali? Na pewno s tacy, co k ami , ale mo na spotka ludzi, którzy
przysi gali na wszystko, e oni nie
maj adnego grzechu. Jak to rozumie ?
Pos uchajmy takiego przyk adu: kiedy kto , kto ma niezbyt czyst
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koszul , b dzie sta w jakim mrocznym pomieszczeniu, to kiedy popatrzy na swój strój, wtedy powie: „Ta
koszula jest czysta. Nie
widz tu adnej plamy”.
Ale kiedy podejdzie do
lampy i stanie w jej wietle, wtedy oka e si , e
jednak na tej koszuli jest
wiele plam i brudu.
Podobnie jest z naszymi grzechami. Je eli
kto ma sumienie pogr one w ciemno ci, to nie
zobaczy swoich grzechów. Naszego sumienia
jednak nie da si o wietli wiat em z arówki.
wiat em, które przewietla nasze wn trza,
jest sam Chrystus i Jego s owo. Kto
zbli a si do Chrystusa, wchodzi w
blask Jego prawdy. Kto si oddala od
Chrystusa, zaczyna
w mroku, nie
widzi brudu swojego sumienia i mówi
— my c, e to prawda — ja nie
mam adnych grzechów”.
Tu le y tajemnica, dlaczego
wielcy wi ci spowiadali si i nierzadko
GWIAZDA PRZEWODNIA

6.15 – Msza w. z homili – Roraty
8.00 – Msza w. z homili
9.00 – Msza w. z homili
10.00 – Msza w. z homili
15.30 – Msza w. z homili – w ko ciele w. Barbary
18.00 – Suma odpustowa pod przewodnictwem

J.E. Ksi dza Biskupa Piotra Krupy w ko ciele wi tej Trójcy

SPOWIED W. Z UDZIA EM KAP ANÓW
Z S SIEDNICH PARAFII
wtorek – 2 grudnia – od godz. 8.00 do 11.00 i 14.30 do 19.00
roda – 3 grudnia – od godz. 8.00 do 11.00 i 14.30 do 18.15

SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
Klasy III gimnazjum – poniedzia ek i wtorek o 15.15
Klasy I ponadgimnazjalne – roda 15.15, czwartek 18.00

GWIAZDA PRZEWODNIA
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Fundamenty
Najnowsze badania pokazuj ,
e nasze dzieci i m odzie znajduj
si w tej chwili w do niejasnej i
ryzykownej sytuacji. Wprawdzie
wiele z nich jest do mocno zwi zanych z Ko cioem i pochodzi z
rodzin chrze cija skich rodzin i
w czasie dorastania przyswajaj
wiar w Jezusa
Chrystusa, to jednak nie wystarcza
to, aby mog y stawi czo o duchowym wyzwaniom dzisiejszych czasów.
W
wielu
przypadkach nie
wida , aby wiara m odych przek ada a si na ich codzienne ycie. Pokazuje to mi dzy innymi poni sza
statystyka:
• 62% k amie rodzicom i nauczycielom;
• 52% ci ga na sprawdzianach i egzaminach;
• 31% pije alkohol po to, eby si
upi ;
• 31% ogl da filmy pornograficzne
54% naszej m odzie y wierzy, e
6

wiary

„je eli kto jest ogólnie dobry, albo
zrobi podczas swojego ycia wystarczaj co du o dobrych rzeczy dla
innych, zas y sobie na miejsce w
niebie”. Dla dzisiejszej m odzie y
ca e chrze cija stwo zaczyna si i
ko czy na tym, co
Chrystus mówi
na temat kochania
i czynienia dobrze.
A oto, w co
wierz dzisiejsze
nastolatki:
• 35% nie wierzy,
e Jezus by prawdziw postaci ;
• 58% nie wierzy
w istnienie Ducha
wi tego
• 68% wierzy, e wszystkie religie
ucz tej samej prawdy
• 71% nie wierzy w istnienie szatana
• 78% nie wierzy, e Jezus powsta
z martwych;
• 79% nie wierzy w istnienie jednej
prawdy
Ale czy które z powy szych
przekona ma w ogóle jakie znaczenie w codziennym yciu? Oczywi cie bardzo nam zale y na tym,
GWIAZDA PRZEWODNIA

eby dzieci i m odzie wierzy y w
prawdy biblijne, ale czy co stanie,
je li nie b
tego robi ? Badania
pokazuj , e to w co dana osoba
wierzy, przek ada si na jej postawy i post powanie. Przewa aj ca
wi kszo naszej m odzie y posiada wypaczone przekonania na temat
Chrystusa i wiary chrze cija skiej.
A m odzi ludzie, których wiara nie
solidnych fundamentów, s wielokrotnie bardziej sk onni do za ywania narkotyków, pope nienia kra-

dzie y, wyrz dzenia komu krzywdy fizycznej, rozczarowania si
yciem.
Zdaniem duszpasterzy i katechetów potrzebna jest zmiana sposobu, w jaki wiara chrze cija ska
prezentowana jest dzieciom i m odzie y. Nie wystarczy tylko uczy
ów: „Wierz w Boga”, ale konieczne staje si prowadzenie m odego pokolenia do podj cia wiadomej decyzji o zawierzeniu Chrystusowi ca ego swojego ycia.

Rodzinna mi
Naprawd powinni my wszyscy zrozumie , e mi
rozpoczyna si od rodziny.
Ka dego dnia coraz bardziej zdajemy sobie spraw , e w naszych czasach najwi ksze dramaty maj swoj przyczyn w nie w rodzinie.
Coraz bardziej brakuje nam czasu na spogl danie sobie w twarz, na przekazywanie
sobie pozdrowie , na dzielenie si ze sob chwilami rado ci, a jeszcze bardziej na to,
by móc ofiarowa to, czego najbardziej potrzebuj od nas nasze dzieci, to czego m
oczekuje od ony a ona od m a.
I tak, z ka dym dniem nale ymy coraz mniej do naszych rodzin a nasze wzajemne
relacje s coraz bardziej ograniczone.
A teraz osobista refleksja. Niedawno przyjecha a tu z wizyt pewna liczna grupa
ameryka skich profesorów.
Zapytano mnie:
- Prosz powiedzie co , co mo e si okaza po yteczne.
Powiedzia am im:
- U miechajcie si do siebie wzajemnie. Wydaje mi si , e powiedzia am to z nadmiern powag . Jeden z profesorów zapyta mnie:
- Czy jestem zam na? Odpowiedzia am mu:
- Tak, u miechanie si do Jezusa jest czasami bardzo trudne; poniewa dociera do
osoby, która bardzo wymaga.
Wydaje mi si , e mi
rozpoczyna si w nie tutaj: w rodzinie.
(Matka Teresa z Kalkuty)
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