Kronikaparafialna
1 LISTOPADA – prze ywali my Uroczysto Wszystkich wi tych.
Mszy wi tej w odrestaurowanym
ko ciele wi tej Barbary oraz procesji na cmentarzu przewodniczy
Ksi dz Pra at Marian Szczepi ski.
5 LISTOPADA – w naszej parafii
odby si rejonowy zjazd duszpasterski. Przybyli na niego kap ani
z sze ciu dekanatów.
11 LISTOPADA – obchodzili my 90

– rocznic odzyskania niepodleci przez Polsk .
23 LISTOPADA – w nowoutworzonej parafii Jezusa Chrystusa Króla
Wszech wiata mia a miejsce
pierwsza suma odpustowa. Mszy
wi tej przewodniczy i kazanie
wyg osi Ksi dz Pra at Marian
Szczepi ski. W po udnie odby si
uroczysty Apel pod pomnikiem
Chrystusa Króla.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia pragniemy z³o¿yæ
wszystkim parafianom najserdeczniejsze ¿yczenia. ¯yczymy doœwiadczenia bliskoœci Boga, który sta³ siê Dzieckiem i bliskoœci tych,
z którymi jest nam dane wêdrowaæ przez œcie¿ki naszego ¿ycia.
Niech Mi³oœæ, która objawi³a siê œwiatu przed ponad dwoma tysi¹cami
lat, opromienia nas swoim blaskiem, abyœmy w Nowym Roku mogli
byæ Jej wiernym odbiciem i na co dzieñ œwiadczyli
o sile, mocy i wielkoœci Boga.
Niech jednak w tej œwi¹tecznej atmosferze nie zabraknie
najwa¿niejszego: zadumy i zadziwienia nad Tajemnic¹ Wcielenia,
nad uni¿eniem Boga Wszechmog¹cego, przychodz¹cego aby zbawiæ
ka¿dego z nas. Niech te¿ nie zabraknie dziêkczynienia za ten wielki
Cud i refleksji nad naszym w³asnym ¿yciem w kontekœcie
rzeczywistoœci Betlejemskiego ¯³óbka.
Ks. Proboszcz Marian Szczepiñski i Wspó³pracownicy
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Pismo Parafii

wi tej Trójcy w Ko cierzynie
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Chwila wspomnie
Powoli dobiega ko ca zas Adwentu – czas radosnego oczekiwania na
przyj cie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczekiwanie nie oznacza oczywicie bierno ci, dlatego w ostatnich tygodniach wzi li my udzia w parafialnych rekolekcjach. Prowadzi je ojciec
Antoni Hebda – redemptorysta. Rekolekcje przygotowywa y nas nie tylko do
wi t Bo ego Narodzenia, lecz tak e do
bokiego prze ycia odpustu wi tej
Barbary – patronki ko cio a na naszym
cmentarzu. Uroczysto ciom odpustowym przewodniczy Ksi dz Biskup Pomocniczy Piotr Krupa.
Czas Adwentu to równie czas rorat. Bardzo cieszymy si , e pomimo
rannej pory ko ció wype niony jest do
ostatniego miejsca. Szczególnie cieszymy si obecno ci dzieci. Tematem
przewodnim tegorocznych rorat s postacie zwi zane z narodzeniem Pana
Jezusa.
Nasza parafia wzbogaci a si ostatnio o nowe relikwie. Od wielu lat rozwija si u nas kult Bo ego Mi osierdzia.
Dzi ki staraniom Ksi dza Proboszcza i
Ksi dza Piotra uda o sprowadzi si do
Ko cierzyny relikwie wi tej Siostry
Faustyny Kowalskiej – wielkiej Aposto ki Bo ego Mi osierdzia. Zosta y one
uroczy cie wprowadzone do naszej
wi tyni. Tymczasowo umieszczone s
w kaplicy Matki Bo ej Królowej Rodzin.
Ks. Krzysztof
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Bajka na Bo e Narodzenie
DLACZEGO PRZY GROCIE
BY OSIO I WÓ ?
Podczas, gdy Józef i Maryja w drowali do Betlejem, Jeden z anio ów zebra wszystkie zwierz ta, aby wybra
najbardziej przydatne do niesienia pomocy wi tej Rodzinie w stajence. Jako
pierwszy naturalnie zg osi si lew:
– Jedynie król zwierz t jest godny
Królowi wiata – zarycza . – Stau wej cia i rozszarpi wszystkich, którzy zechc zbli si do Dzieci tka!
– Jeste zbyt gwa towny – powiedzia anio .
Zaraz potem zbli si lis. Z min
chytr i niewinn stwierdzi :
– Jestem najodpowiedniejszym
zwierz ciem. Dla Syna Bo ego codziennie rano kra b
najlepszy
miód i wie utkie mleko. Codziennie
przynosi te b
Maryi i Józefowi
liczn kurk .
– Jeste zbyt nieuczciwy – powiedzia anio .
Nadszed paw, dumny i wspania y.
Rozpostar swój wspania y ogon koloru t czy i stwierdzi :
– Przekszta t biedn stajenk w
pa ac królewski, pi kniejszy od pa acu Salomona!
– Jeste zbyt pyszny! – powiedzia
anio .
Wiele zwierz t przesz o przed
anio em, ka de chwali o swój dar. Na
pró no. Anio nie móg znale
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Odeszli do Pana...
Barbara Tkaczyk, Sk odowskiej
Irena Wojak, Kolejowa
Anna Feszka-Borzyszkowska,
Wojska Polskiego
Miros aw Czeka a, wi tope ka
Mieczys aw B k, Stara Kiszewa
Kazimierz Dawidowski, Brzozowa
Zygfryd Daszkowski, Liniewko
Ko cierskie
Miros awa Lewandowska, Legionów Polskich

MODLITWY
DO MATKI BO¯EJ
ZA DUSZE W CZYŒÆCU
Najœwiêtsza Panno Nieustaj¹cej Pomocy, Matko litoœciwa, racz spojrzeæ
na biedne dusze, które sprawiedliwoœæ
Bo¿a zatrzymuje w p³omieniach czyœæcowych. S¹ one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdy¿ zawsze Go kocha³y
i teraz gor¹co pragn¹ byæ blisko Niego, lecz nie mog¹ zerwaæ swych wiêzów, które je trzymaj¹ w pal¹cym ogniu
czyœæca. Niech siê wzruszy Twe serce,
Matko litoœciwa. Poœpiesz z pociech¹
dla tych dusz, które Ciê zawsze kocha³y i teraz œl¹ do Ciebie swe westchnienia. Wszak s¹ to Twoje dzieci, b¹dŸ
wiêc im pomoc¹, nawiedzaj je, os³adzaj ich mêki, skróæ ich cierpienia i nie
zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.
O Maryjo, swym litoœciwym sercem
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obejmij dusze zamkniête w ciemnych
wiêzieniach pokuty, a nie maj¹cych na
ziemi nikogo, kto by o nich pamiêta³.
Najlepsza Matko, wejrzyj swym mi³osiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdŸ im ze skuteczn¹ pomoc¹
wœród opuszczenia, w jakim pozostaj¹
i pobudŸ serca wielu wiernych do modlitwy za nie. O Matko Nieustaj¹cej
Pomocy, zlituj siê nad duszami opuszczonymi w czyœæcu!
O Niepokalana Maryjo, Matko Mi³osierdzia, która widzia³aœ œwiête Cia³o ukochanego Syna Twojego wisz¹ce
na krzy¿u, patrzy³aœ na ziemiê przesi¹kniêt¹ Jego Krwi¹ i by³aœ obecna
przy Jego okrutnej œmierci. Polecam
Ci, Matko Najœwiêtsza, dusze cierpi¹ce w czyœæcu i b³agam, racz wejrzeæ
na nie okiem swego mi³osierdzia i wyjednaj im wybawienie z m¹k. Dla wyproszenia Twej ³aski, o Matko Niepokalana, przebaczam szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy mnie obrazili i przez Twoje wstawiennictwo proszê Jezusa o udzielenie im wszelkiego
dobra, ³aski i b³ogos³awieñstwa w zamian za z³o, które mi wyrz¹dzili lub
którego mi ¿yczyli. Przez Twoje rêce,
o Panno Œwiêta, ofiarujê Bogu ten akt
mi³oœci dla uproszenia mi³osierdzia dla
dusz, które poddane s¹ oczyszczeniu.
Amen.
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Sakrament ma
zawarli...

stwa

Mateusz Dudek i Alicja Daszek
Sebastian Pionke i Marzena Klajnszmyt
Mateusz Anclik i Angelina Okuniewska
Mariusz Troka i Agnieszka Zar bska

rania swoim autorytetem popar Ks.
Bp Jan Bernard Szlaga. W ród tysi cy pró b p yn cych do Krakowaagiewnik z ca ego wiata nasza doczeka a si bardzo szybkiej odpowiedzi. Ju po oko o trzech tygodniach
dotar a do nas radosna wiadomo o
otrzymaniu relikwii ex ossibus (z ko-

Jacek Wica i Justyna Trzci ska
Jacek Polak i Aleksandra Zaborowska

Panie, dzi kujemy Ci
Panie, dzi kujemy Ci,
Ze obdarzy nas mi ci .
Zawsze my la o nas „razem”
i tak nas kocha , jedno obok drugiego.
Panie, spraw, aby my poj li sztuk
bokiego, wzajemnego poznania.
Daj nam odwag przekazywania sobie
naszych pragnie , idea ów,
nawet ogranicze naszego dzia ania,
aby ma e, nieuniknione s abo ci natury,
przelotne niezrozumienia,
co niespodziewanego czy niedyspozycje,
nie narazi y tego co nas jednoczy,
ale napotka y na serdeczn i wspania omy ln wole zrozumienia.
Daj, Panie, ka demu z nas dwojga
radosn fantazj w wyra aniu ka dego
dnia szacunku i czu ci,
aby nasza mi
zaja nia a jak ma a
iskierka Twojej niezmierzonej Mi ci.
G. Perico
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ci) w. Faustyny. Uroczyste wprowadzenie relikwii odby o si w pierwsz
niedziel nowego roku ko cielnego,
czyli w pierwsz niedziel adwentu
(30 listopada) na sumie parafialnej.
Od tego dnia Aposto ka Bo ego
Mi osierdzia sta a si nam jeszcze
bli sza. Jej obecno , mam nadziej ,
przyczyni si do g bszego poznania
tajemnicy Bo ego Mi osierdzia i pomo e nam wszystkim wzrasta w ufno ci wobec Boga i w pe nieniu dzie
mi osierdzia wobec bli nich.
ks. Piotr
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Sakrament Chrztu
przyj li...

w.

Sebastian Cyra,
syn Leszka i Sylwii
Piotr Daszkowski,
syn Grzegorza i Miros awy
Jakub Manowski,
syn Grzegorza i Beaty
Zofia Plichta,
córka Jaros awa i Magdaleny
Jakub Ebertowski,
syn Marka i Miros awy
Oskar Nagórski,
syn Witolda i Beaty
Zuzanna Puzdrowska,
córka Paw a i Anieli
Malwina S omi ska,
córka Szymona i Marty
Juliusz Pestka,
syn ukasza i Justyny

Czym yje dziecko...
Je eli yje ci gle karane,
stanie si bardziej nieprzejednane.
Je eli yje we wrogo ci,
stanie si bardziej agresywne.
Je eli yje wy miewane,
stanie si bardziej nie mia e.
Je eli yje odrzucane,
stanie si bardziej nieufne.
Je eli yje w pogodzie ducha,
stanie si bardziej zrównowa one.
Je eli yje onie mielane,
stanie si bardziej uzale nione.
Je eli yje w zrozumieniu,
stanie si bardziej wyrozumia e.
Je eli yje w lojalno ci,
stanie si bardziej sprawiedliwe.
Je eli yje w jasno ci,
stanie si bardziej ufne.
Je eli yje doceniane,
stanie si bardziej pewne siebie.
Je eli yje tu przyja ni,
stanie si prawdziwym przyjacielem
dla swojego wiata.
Je eli yje w wierze,
stanie si chrze cijaninem
dumnym z tego i szcz liwym.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
odpowiedniego. Zobaczy jednak, e
cierpliwo ci . Wszystko inne staje si
osio ek i wó nadal pracowa y ze
jedynie powodem do bicia!
spuszczon g ow na polu wie niaka,
Ale wó nie mia o, nie podnosz c
w pobli u groty. Anio przywo ich.
nawet oczu, powiedzia :
– A wy nic nie macie do zaofiaro– Mogliby my jednak od czasu do
wania Dzieci tku?
czasu odp dzi muchy naszymi ogo– Nie – odpowiedzia osio ek i
nami. Anio u miechn si wreszcie i
smutnie opu ci d ugie uszy – Nie napowiedzia .
uczyli my si niczego poza pokor i
– W nie wy nadajecie si do
óbka!
GWIAZDA PRZEWODNIA
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WI TA BARBARA
„W wiecie panowa by jedynie smutek, gdyby nie by o adnego wi tego.”
Powiedzia Leon Bloy, a my akceptujemy jego s owa.
W historii chrze cija stwa kult wi tych
by jednym z g ównych elementów pobo no ci wiernych.
Pocz tkowo kult wi tych dotyczy tylko aposto ów,
czenników oraz biskupów.
wi ty to cz owiek obdarzony ask Boga i cz stk Jego mocy.
Do Niego wo amy, oczekuj c pomocy.
wi ty dokonywa cudów
po ród wszystkich ludów.
Chroni ludzi przed dzia aniem z ych si .
W tym sekret ich tkwi .
Heroizm w codziennym yciu wi tych
czyni z nich ludzi wyj tkowych.
Fizyczne cierpienia i mier za wiar ,
to wiadectwa heroizmu wi tych nie na ludzk miar .
wi ci przez to oddalili si od ludzkiej natury
i stali si przez to bli si Bogu w blasku swej kultury.
Relikwie wi tych zdoby y wielkie znaczenie.
Posiadanie ich to dla ka dego wielkie pragnienie.
Odnotujmy cuda za oddawanie czci relikwiom wi tych
o skali i ró norodno ci dla nas niepoj tych.
Historyczne istnienie w. Barbary nie jest niczym potwierdzone,
lecz w naszych umys ach mocno zakorzenione.
Pocz tek kultu w. Barbary umiejscawia si przed VII w.
Oficjaln beatyfikacj i kanonizacj dokonuje si krótko przed X w.
wi ta Barbara a w III wieku w Nikomedii (Turcja) w kraju,
w którym przyroda i krajobraz sprawia, e czujesz si jak w raju.
By a wychowywana w poga stwie
Tak wówczas wychowywano dzieci i m odzie w niejednym pa stwie.
4
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O tym, jak w. siostra Faustyna
trafi a do Ko cierzyny
Kult Bo ego Mi osierdzia nieustannie wzrasta w naszej parafii,
zw aszcza od pami tnej kanonizacji
s. Faustyny w 2000 r. i wizyty S ugi
Bo ego Jana Paw a II w 2002 r. Spe nia si zatem pragnienie w. s. Faustyny, wyra one w
Dzienniczku: Pragn przechodzi
wiat ca y i mówi
duszom o wielkim
mi osierdziu Boga;
jest to misja moja
w tym i przysz ym
yciu.
Od wspomnianej papieskiej pielgrzymki istnieje
wspólnota czcicieli Bo ego Mi osierdzia „Misericordias”, która inicjuje nabo
stwa
zwi zane z tym kultem. Obecnie liczy ona oko o 50 cz onków i w swoich modlitwach pos uguje si specjalnie dla niej wydanym przez wydawnictwo diecezjalne ‘Bernardinum’
modlitewnikiem.
W naszym ko ciele w dni poGWIAZDA PRZEWODNIA

wszednie Koronka jest odmawiana
przed wieczorn Msz wi , a w
pierwsze pi tki dodatkowo o godz.
15.00; w pierwsze niedziele miesi ca o godz. 15.00 odprawiana jest Godzina Mi osierdzia;
od Wielkiego Pi tku do Niedzieli
Mi osierdzia trwa
nowenna. Te nabostwa stanowi
szczególn okazj
do zyskiwania odpustów zupe nych.
Wyrazem naszej
po bo no ci jest
tak e obraz Jezusa
Mi o siernego
umieszczony w o tarzu Ukrzy owanego jako duchowy
owoc diecezjalnej
peregrynacji obrazu w latach 2003 2004.
Poniewa kult Bo ego Mi osierdzia jest tak szeroko rozpowszechniony, ks. proboszcz Marian Szczepi ski skierowa na pocz tku lipca br. pismo do SS. MB Mi osierdzia z pro
o relikwie w. s. Faustyny. Nasze sta9

Kol dy
Zaczynamy je piewa przy wigilijnym stole. S to pie ni, które
opowiadaj o Narodzeniu Pana.
Ich nazwa pochodzi z aciny – calendae, co oznacza o pierwszy
dzie miesi ca.
Pierwsze „kol dy” by y piewane przez Rzymian w ramach
uroczystego
uczczenia
pierwszego
stycznia, potem
zwyczaj piewania pie ni przeli chrze cijanie, aby czci
narodziny Jezusa. Najstarsza
polska kol da to
„Zdrów b
królu anielski” i pochodzi z ok.
1420.
Stajenka
W niej narodzi si Jezus. Jest take symbolem nas samych. Jestemy jak stajenka, w której nie zawsze jest czysto, w której dobro
przeplata si ze z em. Jednak to
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nie do stajenki, a wi c i do
nas, zwyk ych ludzi, przychodzi
Jezus, roz wietla nasze ycia i
daje nam nadziej , mi
i wia. Bóg rodzi si w nas!
Pasterka
Tradycyjna msza
odprawiana w
nocy z 24 na 25
grudnia. Symbolizuje czuwanie
pasterzy przy
obie Jezusa.
Uczestniczymy
w niej razem z
najbli szymi. jest
najwa niejszym
momentem w
czasie wi t Boego Narodzenia.
Wigilijne przyowia
- Gdy choinka tonie w wodzie
jajko toczy sie po lodzie.
- Jaki w Wigilie taki w ca y rok.
- Jak w Wigilie z dachu ciecze
jeszcze zima d ugo si powlecze.
- Gdy w Narodzenie pogodnie
bedzie tak cztery tygodnie.
Ks. Krzysztof
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Barbara wyros a na pi kn dziewczyn .
Wielu o ni rywalizowa o,
za on j chcia o.
Barbara ich odrzuci a,
Bo jedynie Boga po lubi a.
W tajemnicy udawa a si do grup, w których yli chrze cijanie
cierpi cy w tym kraju prze ladowanie.
Zauwa to ojciec Barbary i zamierza zamkn córk w wie y.
Od tego pomys u niejednemu z nas w os na g owie si je y.
Barbara wyzna a ojcu, e przyj a chrzest.
Tym wyzwaniem o wiadczy a, e szcz liw jest.
Rozz oszczony ojciec zaprowadzi j przed namiestnika,
zaciek ego wroga wyznawców Chrystusa, w stosunku do nich wielkiego
okrutnika.
Namiestnik wyda Barbar na tortury,
lecz ona nie da a z ama swej natury.
Ch osta, przypalanie pochodni , obci cie piersi, mówi c szczerze
nie mog y jej z ama , mocna by a w wierze.
Namiestnik rozkaza Barbar ci
i na siebie odpowiedzialno za to wzi .
Prawdopodobnie czynu tego dokona ojciec Barbary,
bogaty poganin, cz owiek bez wiary.
Mia o to by w 306 roku,
prawdopodobnie o zmroku.
Ledwie spad a g owa przysz ej wi tej,
a wykonawca wyroku znalaz si w sytuacji dla niego przekl tej.
Z nieba uderzy piorun, zabijaj c okrutnika,
bez mo liwo ci zmiany swego ycia, bez spowiednika.
Domniemane relikwie m czennicy dotar y do Wenecji w 1258r.
Inne hipotezy mówi , e by o to oko o 1000 roku.
St d w drowa y na ca y wiat,
bo ka dy podziwia w. Barbar , chce z ni
jak brat.
Relikwie znajduj si na wyspie Torce, w Rzymie, Kairze,
GWIAZDA PRZEWODNIA
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Piacenzy, Riety, Pradze, to na wiecie.
W Polsce w Pelplinie, Czerwi sku i Krakowie – o tym wiecie.
Od XIV w. na terenach górniczych rozwin si kult w. Barbary.
sk, Saksonia, Czechy, regiony alpejskie – to te obszary.
wi ta Barbara to dziewica, m czennica i wspomo ycielka,
dla wielu nauczycielka.
Atrybutami w. Barbary s : kielich, hostia i wie a.
Patrz c na jej obraz, wiemy, dok d ka dy zmierza.
W Polsce w. Barbar na patronk obrali:
górnicy, rolnicy, wi niowie, architekci, budowla cy, dekarze,
murarze, odlewnicy, kowale, ludwisarze, kamieniarze,
cie le, dzwonnicy, grabarze, kucharze, rze nicy, kaplesznicy,
je cy, dziewcz ta; opiekunka twierdz, stra y ogniowej,
patronka dobrej mierci, chroni od ognia,
burzy, gor czki, d umy i zarazy.
Henryk Stanis aw Gostkowski
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Tradycje wi teczne w Polsce
Pierwsza gwiazdka, pi knie przystrojona choinka i op atek to jedne z najwa niejszych symboli Bo ego
Narodzenia. Warto pozna znaczenie tych znaków i zwi zane z nimi
tradycje.
Pierwsza Gwiazdka
Jest symbolem Gwiazdy
Betlejemskiej, której pojawienie si towarzyszy o narodzinom Jezusa. Dzi ki niej paste6

rze, Trzej Królowie mogli dotrze
do miejsca narodzin
Zbawiciela. Dzi oczekujemy
pierwszej
gwiazdy, jaka pojawi si
na wigilijnym niebie.
Dopiero, gdy ona zab ynie, mo emy wed ug
tradycji si
do sto u i
podzieli si op atkiem.
Op atek
Jego nazwa wzi a si z aci skiego s owa oblatum i znaczy tyle co
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dar ofiarny. Jest to nic innego, jak
cienki kawa ek wypieczonej m ki
pszennej i wody. Na nim widniej
obrazy zwi zane z Bo ym Narodzeniem. Dzielenie si chlebem
ma korzenie w poga skich tradycjach. Z czasem
przesz o ono na stae do zwyczajów
chrze cija skich, a
dzi dzielimy si
op atkiem przed
wieczerz wigilijn , sk adamy sobie
yczenia.
yczenia, jakie
sk adamy sobie
podczas dzielenia
si op atkiem powinny by szczere,
wybaczamy sobie
wtedy wszystkie
winy, aby zasi
do kolacji pogodzeni i z czystymi sercami.
Sianko
adziemy je pod bia ym obrusem
na stole, przy którym b dziemy
spo ywa wigilijn kolacj . Symbolizuje oczywi cie miejsce, w jakim przyszed na wiat Jezus –
szopk i siano, na którym le po
urodzeniu.
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Choinka
Ubierana zazwyczaj w dzie wigilijny lub 23 grudnia. Kiedy
by y to przystrojone snopy siana
ga zie. Z czasem zwyczaj
przynoszenia do
domu i ubierania
w ró ne ozdoby
sosnowego
drzewka, przeniós si z Niemiec do innych
chrze cija skich
krajów. Ozdoby
choinkowe powinny by zwi zane z symbolik
Bo ego Narodzenia, a na jej szczycie wiesza si
bombk w kszta cie gwiazdy betlejemskiej. Kiedy wieszano jab ka,
które prawdopodobnie symbolizowa y biblijn przypowie o
Adamie i Ewie, dzi jab ka zast pujemy szklanymi bombkami.
Zielone drzewko to symbol ycia
i narodzin Zbawiciela. Lampki
choinkowe powinni my zapali
po raz pierwszy dopiero po pojawieniu si pierwszej gwiazdki.
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