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XXXI
NIEDZIELA

I czytanie: Mdr 11, 22-12, 2

Bóg miłuje całe stworzenie

Psalm:

Ps 145 (144)
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

II czytanie: 2 Tes 1, 11-2, 2

Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę
Chrystusowi

ZWYKŁA

Ewangelia: Łk 19, 1-10
Nawrócenie Zacheusz

Dziś dodatek:
Kronika październikowych
wydarzeń duszpasterskich
w naszej parafii!

Rok liturgiczny C/I

„Zacheusz wspina się na drzewo, żeby zobaczyć Pana Jezusa” - rysował Mikołaj

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziękujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym, za obecność
na nabożeństwach różańcowych. Podziękowanie kierujemy
szczególnie do Róż Żywego Różańca naszej parafii, które
przewodniczyły tej modlitwie. W tym miesiącu dyżur modlitewny przejmuje róża pod wezwaniem św. Jana Pawła II.
2. Dzisiaj, po Mszy św. wieczornej zapraszamy na adorację
z modlitwą uwielbienia.
3. Zachęcamy w tym miesiącu do gorliwej modlitwy w intencji zmarłych.
4. W poniedziałek, po wieczornej Eucharystii Ruch Rodzin
Nazaretańskich zaprasza na adorację w kaplicy adoracji.
5. Kandydaci do bierzmowania w ramach przygotowań,
uczestniczą w kursie ALFA. Spotkania odbywają się w każdą
środę, o g. 19.00 w kawiarni „Jasieńska Kawka”. Osoby, które
chciałyby pomóc w organizacji spotkań, prosimy o kontakt
z ks. Tomaszem.
6. W czwartek, obchodzimy pierwszy czwartek miesiąca.
Pamiętajmy o modlitwie w intencji powołań do kapłaństwa
oraz za powołanych. Z tej okazji Wspólnota Szkoła Maryi
zaprasza na adorację w tej intencji o g. 19.00 w dolnym
kościele.

7. W piątek o g. 19.00 w kawiarence parafialnej, spotkanie
wspólnoty młodzieżowej Ruch Lednicki. Zapraszamy młodzież!
8. W przyszłą niedzielę, młodzież zaprasza do kawiarenki
parafialnej na ciasto, kawę i herbatę.
9. Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach grup duszpasterskich. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej naszej parafii.
10. W kalendarzu liturgicznym w tym miesiącu: w poniedziałek, wspomnienie Św. Karola Boromeusza, biskupa.
W sobotę ŚWIĘTO poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

REDAKCJA

KONTAKT Z PARAFIĄ

Redaktor naczelny
Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com
Teksty
Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz,
Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta
Małgorzata Migdał
Opracowanie graficzne Katarzyna Karczewska
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11. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, nabycia
prasy katolickiej, a także naszego parafialnego biuletynu.
W dzisiejszym numerze między innymi kronika z wydarzeń
duszpasterskich w miesiącu październiku. Zapraszamy na
naszą stronę parafialną. Dostępny jest nowy program naszej
parafialnej telewizji TVO Gdańsk Jasień.

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl
www.youtube.com/gdanskjasien
Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob 10.00-12.00
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823

Z kalendarza liturgicznego:
Poniedziałek, 4 listopada: wspomnienie obowiązkowe św. Karola Boromeusza, biskupa
Sobota, 9 listopada: ŚWIĘTO poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Z Ewangelii według św. Łukasza:
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto.
A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz,
zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc
naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć,
tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł
na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego:
"Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się
zatrzymać w twoim domu". Zeszedł więc z pośpiechem
i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali:
"Do grzesznika poszedł w gościnę". Lecz Zacheusz stanął
i rzekł do Pana: "Panie, oto połowę mego majątku daję
ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam
poczwórnie". Na to Jezus rzekł do niego: "Dziś zbawienie
stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem
Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać
i zbawić to, co zginęło".

KOMENTARZ:
Nikt nie jest postawiony poza nawiasem Bożego
miłosierdzia. Granica między dobrem a złem nie
przebiega między ludźmi, dzieląc ich na dobrych i złych,
lecz w sumieniu i sercu każdego człowieka. Pokorna
ciekawość Zacheusza, uznawanego w swoim środowisku
za grzesznika, została wynagrodzona możliwością
osobistego spotkania z Jezusem. Zachętę: „Zejdź prędko,
albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”,
słyszą wszyscy, którzy otwierają się na Jezusa oraz na dar
Jego miłosierdzia i przebaczenia. Chodzi nie o doraźną
przygodę i osobliwość, która idzie pod prąd opinii
publicznej, ale o szczere nawrócenie. Zacheusz wykorzystał niezwykłą szansę i nie poprzestał na słowach, lecz
złożył konkretną deklarację. To, co w zamian otrzymał od
Jezusa, znacznie ją przewyższyło: „Dziś zbawienie stało
się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem
Abrahama”.

Intencja papieska na miesiąc listopad:
Powszechna – Za bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą życiową przestrzeń,
aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.
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3.Jałmużna

Drodzy bracia, nauczmy się od Księcia Apostołów, św. Piotra, że ewangelizator nie może być przeszkodą w dziele
stwórczym Boga, który „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2, 4), ale człowiekiem sprzyjającym
spotkaniu serc z Panem. A jak my się zachowujemy wobec naszych braci, zwłaszcza tych, którzy nie są chrześcijanami?
Czy jesteśmy przeszkodą dla ich spotkania z Bogiem, czy utrudniamy ich spotkanie z Ojcem, czy też i je ułatwiamy?

Papież Franciszek, audiencja generalna, środa 16 października 2019

Jałmużna ofiarowana ubogim z intencją wspomożenia
zmarłych jest równoważna z odpustem. Św. Ambroży,
biskup Mediolanu tak doradza: „Jeśli cierpicie głęboko,
ponieważ śmierć zabrała wam ukochane dziecko - i chcielibyście nadal towarzyszyć mu i służyć, lecz nie możecie już
nic uczynić- spróbujcie pomyśleć, czy nie możecie pomóc
mu i usługiwać w osobie jakiegoś ubogiego albo wielu
ubogich. Wiedzcie, że wszystko to, co dacie ubogim,
rzeczywiście przyniesie korzyść waszemu drogiemu
zmarłemu. Pomagając biednym przez miłość do niego,
szybko otworzycie jemu bramy szczęśliwości Królestwa
niebieskiego.” ( Franciszkanki Niepokalanej).

Maria Simma („ Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi”) opisuje jak ważna dla dusz czyśćcowych jest jałmużna w postaci ofiary na misje święte.
Poza tym wszystkie odpusty mają ogromną wartość
dla dusz czyśćcowych: - „ Są one przyznaniem im
zadośćuczynienia, jakie Jezus Chrystus uczynił Bogu Ojcu
w niebie. Kto za życia często ofiarowuje odpusty za dusze
cierpiące w czyśćcu, również w godzinie śmierci otrzyma
prędzej niż inni łaskę odpustu zupełnego.”

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 4.11.2019

Wtorek 5.11.2019

8.00

1.++ krewnych i znajomych o łaskę nieba
2. + Jan SOŁTYS / greg.2/

8.00

18.00

1. + Danuta RYCEWICZ o niebo
2. + Janina Górna /greg.2/
3. +Bronisław DOMINÓW /greg.4/
4. ++ rodziców: Febronia, Władysław, Brygida,
Feliks /ojciec/ i Feliks/ syn/

18.00

Środa 6.11. 2019
8.00
18.00

1. + Jan SOŁTYS /greg. 5/
2. za Joannę dziękczynno- błagalna z okazji urodzin
1. + Józef KROPIDŁOWSKI i ++ z rodziny
KROPIDŁOWSKICH, BREZA i DAMRAT
2. Bronisław DOMINÓW /greg. 6/
3. Janina GÓRNA /greg.4/

Piątek 8.11. 2019

1.+ Janina GÓRNA / greg. 3/
2. za nowożeńców Jacka i Martę w m-c po ślubie
o potrzebne łaski na wspólnej drodze życia
1. Bronisław DOMINÓW/ greg. 5/
2. + Leon STUBIŃSKI / 8 m-c po śm/
3.+ Jan SOŁTYS / greg. 4/

Czwartek 7.11. 2019
8.00
18.00

1. +Bronisław DOMINÓW /greg. 7/
2. ++Karol KAIM, Łukasz BESKA, tata Ryszard JANIAK
1.+ Julia JANKOWSKA/ 23 rocz. śm/ i ++ z rodziny
2. Janina GÓRNA /greg.5/
3 + Jan SOŁTYS / greg. 5/

Sobota 9.11. 2019

8.00

1.+Bronisław DOMINOW /greg.8/
2.+ Jan SOŁTYS /greg.6/

8.00

18.00

1. + Janina GÓRNA / greg.6/
2. ++ braci: Bogdan, Tadeusz i Alfred i ++rodzice:
Czesław i Kazimiera
3. w 99 urodziny mamy Marianny/ dziękczynno –
błag./ o Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej

18.00

1. + Bronisław DOMINÓW / greg. 9/
2. + Janina Górna / greg. 7/
3. ++ z rodziny oraz przyjaciół i znajomych
1. + Jan SOLTYS / greg.7/
2. + Sabina i zmarłych z rodziny
3. +Gerard ZBLEWSKI o niebo

Niedziela 10.11. 2019
XXXII Niedziela zwykła
7.30
9.00
9.15
10.30
11.00
12.00
13.15
18.00
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+ Józef i Eugenia o niebo i ++ z rodziny
1. Bronisław DOMINÓW / greg.10/
2. + Jadwiga, Ewa i Tadeusz o łaskę nieba
+ Karol DAWIEC i ++ z rodziny
1.++ rodziców Jana i Jadwigę
2. za Damiana /w 18 ur./ i Jerzego /w 80 ur./ o Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej
+ Sylwia SOBIESZCZYK / 7 rocz. śm/ o łaskę nieba
1. Jan SOŁTYS / greg 8./
2. ++ rodzice z obu stron: Leonia i Ludwik oraz Wanda i Paweł o życie wieczne
1.+ Janina GÓRNA / greg.8/
2. + Włodzimierz
+ Dorota, ++ rodziców z obu stron oraz ++ braci i siostry o łaskę nieba

Na koniec przytoczę dwie krótkie modlitwy do codziennego, częstego odmawiania :
Modlitwa św. Gertrudy
(modlitwa uwalniająca 1000 dusz z czyśćca)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami świętymi dzisiaj na całym
świecie odprawionymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za
umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników
w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej
rodzinie, a także w moim domu. Amen

Modlitwa za konających
O Najłaskawszy Jezu, Miłośniku dusz naszych,
błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego
i przez boleści Matki Twej Niepokalanej, obmyj we Krwi
Twojej grzeszników całego świata, co dziś umrzeć mają.
Serce Jezusa Konające, zlituj się nad konającymi! Któryś
cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmiłuj się za nami!
Maria Rusiecka
Strona 7
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Święty Karol Boromeusz – gorliwy reformator

Ze względu na dobro całego Kościoła musiał przez
kilka lat pozostać u boku papieża, będąc jego najbliższym
doradcą. Dopiero jego następca, Pius V w 1565 roku
zgodził się, by mógł zamieszkać w Mediolanie i kierować
na miejscu archidiecezją. Gorliwy biskup stopniowo
wprowadzał tam reformy zalecane przez dekrety Soboru
Trydenckiego. Sobór ten rozpoczął się w 1545 roku i zakończony został dzięki jego staraniom w 1563 roku. Z inicjatywy św. Karola w Mediolanie powstało pierwsze
Seminarium Duchowne kształcące przyszłych księży.
Zaprosił do swojej archidiecezji wiele rodzin zakonnych.
Otaczał troską ubogich i chorych, którym rozdał
odziedziczone dobra.
W wieku 25 lat, niedługo przed otrzymaniem
święceń kapłańskich, św. Karol Boromeusz odprawił
trzydziestodniowe rekolekcje według metody Ćwiczeń
duchownych św. Ignacego Loyoli. Towarzyszył mu w tym
doświadczeniu jezuita, o. Ribera, który był jego
kierownikiem duchowym. Podczas tej przedłużonej
modlitwy w atmosferze całkowitego milczenia, codziennie
odprawiał pięć medytacji w oparciu o Słowo Boże. Trwał
pokornie przed Bogiem, który przemieniał go w nowego
człowieka, gardzącego przepychem i władzą możnych
tego świata. Duchowi kontemplacji i nieustannej
modlitwy pozostał wierny do końca życia. Wielu ujmował
swoim pełnym prostoty zjednoczeniem z Bogiem. On sam
radził, by pilnie strzec ognia miłości Bożej w naszych
sercach, przez unikanie rozproszeń i próżnych rozmów.
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Był człowiekiem umartwionym i otwartym na każdego człowieka. Jego ulubionym miejscem codziennej
medytacji był klęcznik, nad którym wisiał krzyż. To w
obecności Jezusa ukrzyżowanego rozwiązywał wiele
trudnych problemów. Pan Jezus, z którym prowadził
żarliwy dialog, był jego siłą w duszpasterskim trudzie.
Pełniąc posługę Pasterza archidiecezji nie zważał na trudy
podróży i niepogodę. Docierał do wiernych mieszkających
w najbardziej oddalonych miasteczkach i wioskach alpejskich. Wszędzie głosił kazania, pocieszał, spieszył z pomocą, nauczał i godził zwaśnionych.
Święty Karol zadbał też o duchową i intelektualną
formację przyszłych kapłanów. Pouczał ich, by starali się
przepowiadać Ewangelię życiem i dobrymi obyczajami,
troszcząc się także o osobiste uświęcenie i zbawienie.
Równocześnie dbał o religijne kształcenie prostego ludu
i regularną katechizację dzieci. Zorganizował kilkanaście
synodów w swojej archidiecezji, które przyczyniły się do
poprawy obyczajów. Sam żyjąc bardzo skromnie otaczał
opieką ludzi ubogich, budował internaty dla uczącej się
młodzieży, służył swym doświadczeniem i mądrością także
władzom świeckim.

Zmarł w opinii świętości 3 listopada 1584 roku.
Kanonizował go w 1610 roku papież Paweł V. Święty, był
patronem Karola Wojtyły. On sam patrząc na styl życia
mediolańskiego arcypasterza brał z niego przykład, jak
być oddanym i gorliwym pasterzem dla powierzonej mu
przez Boga owczarni.
Ks. Tomasz

3 listopada 2019

Tygodnik Parafialny

Nr 35 (53)/19

Dusze czyśćcowe proszą o pomoc
„ Zlituj się nade mną. Nikt z żyjących nie może zrozumieć, jak ogromne są te cierpienia!
Zlituj się nade mną...” - te słowa wypowiedziała pewna dusza czyśćcowa do świętej
Weroniki Giuliani.
Tylko nieliczni ludzie żyjący tutaj na ziemi otrzymują
łaskę komunikowania się ze zmarłymi, z duszami
cierpiącymi w czyśćcu. Ich relacje z tych rozmów są
najczęściej wstrząsające.
Święta Katarzyna z Genui, autorka „ Traktatu o czyśćcu” pisze: „ W czyśćcu cierpi się udręki tak okrutne, że
żaden język nie może ich wyrazić. Nie można też pojąć ich
ogromu”.
Patron dusz czyśćcowych, święty Mikołaj z Tolentino
usłyszał w nocy rozpaczliwe nawoływanie. Był to głos
dawno zmarłego zakonnika, współbrata Pellegryna.
Wyjawił mu, że cały czas przebywa on w czyśćcu i bardzo
cierpi. Prosił o odprawienie Mszy świętej, dzięki której
darowane zostaną mu dalsze kary i będzie zbawiony.
Pokazał świętemu Mikołajowi niezmierzoną równinę
pełną dusz zanurzonych w oczyszczających płomieniach.
Dusze wyciągały do niego ręce i błagały o pomoc.
Wstrząśnięty tym widzeniem święty zakonnik poprosił
przełożonego o pozwolenie odprawienia Mszy św. w
intencji dusz czyśćcowych. Odprawiał codziennie, a po
upływie siedmiu dni, ukazał mu się ponownie brat
Pellegryn. Promieniał szczęściem i wraz z wieloma innymi
duszami podziękował za jego wstawiennictwo, dzięki
czemu wszyscy oni otrzymali łaskę wybawienia.
To wydarzenie dało początek nabożeństwu Siedmiu
Mszy świętych za dusze czyśćcowe.
W związku z tym, że dusze czyśćcowe nie mogą nic
zrobić, aby skrócić swoje cierpienie, zdane są na pamięć
i dobroć żyjących. Byłoby wielkim okrucieństwem z naszej
strony nie korzystać z możliwości niesienia im pomocy
i ratunku. Dusze czyśćcowe to przecież nasi przyjaciele w
potrzebie. Ich wdzięczność za okazaną pomoc jest
ogromna.
Św. Katarzyna z Bolonii mówiła: „ Często to, co przez
świętych w niebie uzyskać nie mogłam, otrzymałam
natychmiast, kiedy zwróciłam się do dusz w czyśćcu.”
Pisał o tym także św.Jan Maria Vianney : „ Gdyby
wiedziano, jaką moc mają te kochane dusze czyśćcowe
nad sercem Bożym, i gdyby wiedziano, jakie łaski można
uzyskać dzięki ich wstawiennictwu, nie byłyby tak
zapomniane; trzeba się dużo za nie modlić, aby one
modliły się za nas.”

Jak skutecznie pomagać duszom czyśćcowym?
Przede wszystkim, poprzez modlitwę, post i jałmużnę.

1. Modlitwa
- Najważniejsze miejsce zajmuje tutaj Msza święta.
„W czasie Mszy św. odprawionej w intencji jednej
lub więcej dusz czyśćcowych, następuje zawieszenie cierpień. Zresztą, wystarczy pomyśleć, że Msza św. odnawia
Mękę i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, a jej
wartość jest nieskończona, ponieważ kapłan sprawuje ją
in persona Christi (w osobie Chrystusa)- i sam Chrystus
uniża się, modląc się za nas, a w szczególności za dusze
czyśćcowe, otrzymujące stąd owoc miłosierdzia na rzecz
ich oczyszczenia... W istocie, jak uczy święty kardynał
Robert Bellamin, Doktor Kościoła- To pewne, że nic nie
jest skuteczniejsze we wspomaganiu i uwalnianiu dusz
z płomieni czyśćca, jak ofiarowanie Panu Bogu, za nie,
ofiary Mszy świętej.” (Siostry Franciszkanki Niepokalanej)

– Msze gregoriańskie (odprawienie trzydziestu
Mszy świętych w ciągu kolejnych trzydziestu dni w intencji zmarłego). Zapoczątkował je papież św. Grzegorz
Wielki, który jeszcze jako opat benedyktyński, kazał
odprawiać Msze św. w intencji zmarłego mnicha ( zmarły
ujawnił przyszłemu papieżowi, że dopuścił się ciężkich
przewinień przeciwko świętemu ubóstwu i mimo skruchy
przed śmiercią, znajduje się w głębokim czyśćcu).
Dokładnie po trzydziestej Mszy św. dusza mnicha została
wzięta do nieba, a to wydarzenie zrodziło tradycję
nabożeństwa gregoriańskiego.
Sługa Boży ks. Dolindo Ruotolo stwierdził, że w jego
licznych objawieniach prywatnych Pan Bóg okazał, że
Msze święte gregoriańskie są Mu szczególnie miłe.
Wystawiają przecież świadectwo bliskim, ich miłości do
zmarłego, ofiarności i szczodrości (uczestnictwo w wspomnianych trzydziestu Mszach św, i złożona ofiara jest
traktowana, jak jałmużna dla potrzebującej zmarłej
duszy).
Dokończenie na stronie 6
Strona 5

3 listopada 2019

Tygodnik Parafialny

Nr 35 (53)/19

3 listopada 2019

Tygodnik Parafialny

Nr 35 (53)/19

O MAŁŻEŃSTWIE, RODZINIE I DUCHU ŚWIĘTYM

Dokończenie ze strony 5

– Modlitwa Różańcowa – to po Mszy św. najbardziej
skuteczny sposób pomocy duszom czyśćcowym. Wyzwala
ona codziennie wiele dusz, które bez tej modlitwy
musiałyby cierpieć jeszcze wiele lat.
Pewnego dnia, św. Teresa od Jezusa podczas
odmawiana Różańca św. ku czci Najświętszej Panny, miała
widzenie czyśćca, a w nim dusze cierpiące pośród żywych
płomieni. Za każdym odmówieniem Zdrowaś Maryjo
strumień wody wylewał się z góry na te płomienie i niósł
ochłodę dla dusz. Ta święta zakonnica zrozumiała, jaką
ogromną moc posiada modlitwa różańcowa.
Prosząc Matkę Bożą w Modlitwie Różańcowej o łaskę
nieba dla dusz czyśćcowych, łagodzimy i skracamy im mękę
oraz umożliwiamy im szybsze pójście do nieba. Św. Leonard
z Porto Maurizio namawiał wszystkich- „ Módl się zawsze
do Najświętszej Panienki za dusze czyśćcowe. Ona czeka na
twoją modlitwę, aby zanieść ją przed tron Boży, uwalniając
natychmiast dusze, za które ty się modlisz.”

V KONGRES NOWEJ EWANGELIZACJI W GNIEŹNIE

Droga Krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego
– z tymi nabożeństwami wiążą się także odpusty.

–

– Odpusty- „wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych będących
skutkiem grzechów” ( KKK 1498).
Odpusty zupełne można uzyskać nie tylko w konkretne
dni, np. w Dzień Zaduszny, ale także poprzez niektóre pobożne praktyki. Do nich należą, m.in.: Adoracja Najświętszego Sakramentu przez co najmniej pół godziny, Odmówienie Różańca św, rozważając jego tajemnice - w kościele,
w rodzinie, w wspólnocie,
Droga Krzyżowa,
Lektura Pisma Św. przez co najmniej pół godziny.
Odpusty cząstkowe można natomiast uzyskiwać wiele
razy dziennie. Do modlitw uprzywilejowanych odpustami
należą m.in:
– litanie zatwierdzone dla całego Kościoła, Anioł
Pański, Magnificat, Witaj Królowo, Modlitwa św. Bernarda
- Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, Miserere, czyli
Psalm 50 ( 51), Witaj Królowo, Oto ja, o dobry i najsłodszy
Jezu..., Do Ciebie, św. Józefie..., Aniele Boży, Wieczny
odpoczynek, Te Deum „Ciebie Boga Wysławiamy”, Tantum
ergo „ Przed tak wielkim Sakramentem”, Hymn do Ducha
Św., Sekwencja o Duchu Św. oraz dobrze wykonany znak
krzyża.

Strona 6

Poprzez używanie poświęconych dewocjonaliów
w postaci krzyżyka, medalika, koronki, krucyfiksu,
szkaplerza, można również uzyskać odpusty, ofiarując
je także za dusze czyśćcowych.

W dniach 24-27 października w Gnieźnie pod hasłem
„Radość Miłości” odbył się V Kongres Nowej Ewangelizacji.
Spotkanie zgromadziło duchownych i świeckich ewangelizatorów, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin
i ruchy prorodzinne, a także same rodziny. Celem spotkania
była zmiana mentalności w Kościele oraz przypomnienie i utwierdzenie się w przekonaniu, że w więzi małżeńskiej jest
obecny przede wszystkim Jezus Chrystus.

2. Post
Walka ze słabościami, rezygnacja z smakołyków,
umartwianie się, cierpienie cielesne, czy duchowe może
być ofiarowane, jako zastępcze cierpienie pokutne za
dusze czyśćcowe.
Umartwiać się można też na wiele sposobów,
oryginalnego przykładu dostarczyła nam św. Matka
Teresa z Kalkuty.
W związku ze swoją działalnością misyjną i licznymi
nagrodami, ta skromna zakonnica była często
fotografowana. Bardzo tego nie lubiła. Tak o tym
mówiła: „ Nie znoszę zdjęć. Jednak szukając we
wszystkim chwały Bożej, ilekroć pozwalam, żeby mnie
fotografowano, proszę Pana Jezusa o wpuszczenie do
nieba jednej duszy czyśćcowej.”
Potrafiła też zażartować : „ Wolę kamery telewizyjne,
z powodu szybkości, z jaką uwalniają dusze z czyśćca.”

Uczestnicy czterodniowego spotkania starali się zanalizować obecną kondycję rodzin, jej potrzeby i zagrożenia
przed jakimi stoi, miejsce, jakie zajmuje w Kościele, a także
rolę, jaką może odegrać w prowadzeniu innych do Kościoła.
Pojawił się także temat towarzyszenia zarówno rodzinom
i małżonkom sakramentalnym, jak i parom niesakramentalnym w świetle dokumentu papieża Franciszka
„Amoris Laetitia”. Dzisiaj wiele par, żyjących w sytuacjach
nieregularnych trafia do Kościoła, dzięki chrześcijańskim
małżeństwom, którzy mogą połączyć ich ze Wspólnotą
Kościoła. Warto podkreślić, że dziś rodzina jest nową szansą
dla Kościoła. Małżeństwa z problemami są ogromną szansą
dla Kościoła. W sytuacji, gdy córki i synowie Boga są

w wielkiej potrzebie, On może, w Kościele i przez Kościół,
wylać swoją łaskę i swoje miłosierdzie.
Towarzyszyć ludziom w związkach niesakramentalnych,
to ukazywać im w jaki sposób mogą dojść do pojednania
z Jezusem Chrystusem na podstawie Pisma Świętego.
Jałmużna, miłość, przebaczenie, przyprowadzenie kogoś do
Chrystusa, czytanie Pisma Świętego są poza sakraentalnymi
sposobami, które przynoszą człowiekowi oczyszczenie i mogą prowadzić do rozwoju wiary. Papież Franciszek zaleca
rozeznawanie przypadków osób w związkach nieregularnych. Nie zmienia doktryny, ale chce pomóc parom,
które znajdują się w sytuacjach nieregularnych.
Ważnym tematem kongresowych obrad było także
duszpasterstwo rodzin, które nie może być pomijane na
żadnym poziomie. Rodzina jest w centrum nauczania i życia
Kościoła. Żaden program duszpasterstwa organicznego nie
może nigdy, na żadnym poziomie, pomijać duszpasterstwa
rodzin. Całe duszpasterstwo powinno być rozumiane i realizowane w kluczu rodziny. Należy powrócić do wizji
duszpasterstwa miłości pasterskiej, a przede wszystkim
pokochać małżeństwo i rodzinę, ponieważ to jest istota.
Obok świeckich w kongresie uczestniczyły osoby
konsekrowane i księża, którzy przed oficjalnym otwarciem
kongresu wzięli udział w specjalnym forum o „Amoris
laetitia”, podczas którego również pojawił się temat
towarzyszenia parom niesakramentalnym w rozwoju wiary.
Uczestnikom kongresu towarzyszyli Prymas Polski abp
Wojciech Polak oraz abp Grzegorz Ryś, którzy celebrowali
Msze św., prowadzili rozważania podczas nabożeństw oraz
brali udział w sesjach i panelach dyskusyjnych.
Kongresowym debatom i modlitwom towarzyszyły
warsztaty i otwarty festyn ewangelizacyjny dla rodzin, który
odbył się na zakończenie trzeciego dnia obrad.
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W sobotni wieczór, 19 października, mimo
deszczowej pogody ulicami Osiedla Jasień przeszła Wielka
Procesja Różańcowa. Była to odpowiedź na apel Papieża
Franciszka, który tegoroczny październik ustanowił Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Przygotowania do procesji rozpoczęły się już kilka tygodni wcześniej zbudowaniem wielkiego różańca misyjnego…
Wszystko zaczęło się od pomysłu... Od razu było
mnóstwo osób, które chciały włączyć się w tworzenie
wyjątkowego misyjnego różańca. I tak też było. Zamówiliśmy kule o średnicy 40 cm. Transport okazał się nie lada
wyczynem, więc paczki przyszły... pocztą. Efekt jednorazowej dostawy widać na zdjęciach - paczki nie były ciężkie, ale zajmowały sporo miejsca. Kto by myślał, że wszystko przyszło gotowe ten się grubo myli. 59 kul trzeba było
odpowiednio przygotować do połączenia, więc kołki i haczyki - wszystko wkręcane ręcznie!

Gdy to już było gotowe przyszedł czas na nadanie kulom
właściwego koloru. Jaki to kolor? Kolor misyjny! Dobrze, że
jeden z nich to biały - obeszło się bez malowania, choć to
akurat było dość przyjemne. Pozostałe kolory to czerwony,
żółty, niebieski i zielony - każdy symbolizuje inny kontynent.
Malowanie odbywało się w prowizorycznie przygotowanej
pracowni. Można powiedzieć, że tempo ekspresowe.
Kolorowe kule następnie połączyliśmy łańcuchem,
oczywiście wcześniej precyzyjnie dociętym do poszczególnych części. Całość znalazła się w górnym kościele
gotowa do modlitewnej drogi na procesji!
W czasie sobotniej modlitwy różańcowej polecane
były osoby-misjonarze, którzy głoszą Ewangelię w różnych
zakątkach świata. Procesję zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim w świątyni.
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i zaangażowanym!

W dniach 18-20 października w naszej parafii
gościliśmy przedstawicieli Związku Podhalan z Nowego Targu w celu zainicjowania działalności gdańskiego oddziału. Spotkanie zorganizował przewodniczący naszego jasieńskiego oddziału Pan Mirosław
Adamczyk oraz członkowie oddziału Państwo Bernadeta i Władysław Podgórny. W oficjalnym spotkaniu, które odbyło się w sobotę, uczestniczyli też
pozostali członkowie gdańskiego oddziału. Kapelanem, a zarazem członkiem Związku Podhalan, będzie
rodowity Góral Ks. Dariusz Bobek, który pracuje w
naszej archidiecezji, a wspierać go będą księża
wikariusze Parafii Bł. Doroty.
Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do Związku Podhalan Oddział Gdańsk Jasień zapraszamy do
kontaktu z Panem Mirosławem Adamczykiem - tel. 609 639 440.

