PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH
RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH
w parafii św. Wojciecha w Rozłazinie

9 – 13.12.2022r.
Piątek: 09.12.2022r.
Godz. 17.00 - OSIEK (w Nawczu) Msza św. z nauką dla dorosłych (początek rekolekcji)
Godz. 18.00 - POPOWO
Msza św. z nauką dla dorosłych (początek rekolekcji)

Sobota: 10.12.2022r.
Godz. 8.00
Godz. 17.00
Godz. 18.00

- ROZŁAZINO
- OSIEK (w Nawczu)
- POPOWO

DZIEŃ SENIORA- Msza św. z nauką dla Seniorów
Nauka rekolekcyjna. Spowiedź św.
Nauka rekolekcyjna. Spowiedź św.

Niedziela: 11.12.2022r.
Godz. 8.00
Godz. 9.00
Godz. 10.00
Godz. 11.00

- ROZŁAZINO
- NAWCZ
-DZIĘCIELEC
-POPOWO

Msza św. z nauką dla dorosłych (początek rekolekcji)
Msza św. z nauką dla dorosłych (początek rekolekcji)
Msza św. z nauką dla dorosłych (początek rekolekcji)
Msza św. z nauką dla dorosłych (koniec rekolekcji)

Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki
na Mszy św. o godz. 12.00 w Rozłazinie
Godz. 12.00
-ROZŁAZINO Msza św. z nauką dla dorosłych (początek rekolekcji).
Godz. 17.00 - OSIEK (w Nawczu) Msza św. z nauką dla dorosłych (koniec rekolekcji

Poniedziałek: 12.12.2022r.
Godz. 8.00
Godz. 16.00
Godz. 17.00
Godz. 18.00
Godz. 18.45

- ROZŁAZINO
- ROZŁAZINO
- DZIĘCIELEC
- ROZŁAZINO
- NAWCZ

Nauka rekolekcyjna. Spowiedź św.
Nauka rekolekcyjna. Spowiedź św.
Nauka rekolekcyjna. Spowiedź św.
Nauka rekolekcyjna. Spowiedź św.
Nauka rekolekcyjna. Spowiedź św.

Wtorek: 13.12.2022r.
Godz. 8.00
Godz. 17.00
Godz. 18.00
Godz. 19.00

- ROZŁAZINO
- DZIĘCIELEC
- ROZŁAZINO
- NAWCZ

Msza św. z nauką dla dorosłych (koniec rekolekcji)
Msza św. z nauką dla dorosłych (koniec rekolekcji)
Msza św. z nauką dla dorosłych (koniec rekolekcji)
Msza św. z nauką dla dorosłych (koniec rekolekcji)

W poniedziałek od godz. 10.00 odwiedzimy chorych w domach z posługą sakramentalną.
Rekolekcje prowadzi: Ks. Roman Sławeński – proboszcz parafii św. Mikołaja w Chrzanowie – archidiecezja krakowska.

W numerze:
 Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia
w Lubiszewie
 Biblijne podstawy sakramentu spowiedzi
 Program rekolekcji
adwentowych

SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ POCIESZENIA
W LUBISZEWIE
Szlak Sanktuariów Maryjnych Diecezji Pelplińskiej

Liczne świadectwa i wota,
śkładane od XVIII w., potwierdzają
otrzymanie łaśk i wyśłuchanie prośb
za przyczyną Najświętśzej Maryi
Panny z Lubiśzewa. Rzezba Madonny
z Dzieciątkiem powśtała około 1380 r.
w Pomorśkim Warśztacie Madonn.
Nalezy do tzw. Madonn na lwach.
Figura ma 80 cm wyśokości. Jeśt
wykonana z drewna, wydrązona,
złocona i polichromowana. Madonna
w pozycji śtojącej, ubrana w długą,
śfałdowaną śuknię, na prawym ręku
podtrzymuje Dzieciątko ubrane w
tunikę. Dzieciątko w wyciągniętych
rączkach trzyma jabłko podawane
lewą ręką przez Madonnę. Gotycka
rzezba śtoi na barokowej podśtawie.
Figura jeśt uśtawiona w bocznym
ołtarzu Matki Bozej Wniebowziętej z
XVIII w. Na zaśłonie rzezby
umieśzczono obraz Wniebowzięcia
NMP. U śtop Maryi z Dzieciątkiem
klęczą św. Auguśtyn i św. Monika.
Starania o utworzenie w Lubieśzewie
śanktuarium maryjnego rozpoczął
jeśzcze
1953
roku
owcześny
probośzcz kś. Paweł Lubienśki. Po
jego śmierci prace kontynuował
kolejny probośzcz kś. Roman Miśiak. 9
czerwca
1993
roku
biśkup
ordynariuśz Jan Bernard Szlaga

nakazał przygotowac śię do koronacji
figury Matki Bozej. Korony dla Jezuśa
i Maryi poświęcił Jan Paweł II w
Gnieznie 3 czerwca 1997 roku, a 31
śierpnia
1997
roku
nuncjuśz
apośtolśki w Polśce abp Jozef
Kowalczyk
dokonał
koronacji
cudownej figury. Towarzyśzyli mu
biśkupi: Jan Bernard Szlaga, Tadeuśz
Gocłowśki, Marian Przykucki, Andrzej
Sliwinśki i Jan Chrapek. Dekretem
biśkupa pelplinśkiego uśtanowiono w
Lubiśzewie Sanktuarium Matki Bozej
Pocieśzenia,
a
kazdorazowy
probośzcz parafii otrzymała tytuł
Kuśtośzem Sanktuarium. 7 września
1997 roku bp Jan Bernard Szlaga
poświęcił tablicę upamiętniającą fakt
uśtanowienia
w
Lubieśzewie
śanktuarium. W 1185 r. kśiązę
Grzymiśław zbudował w Lubiśzewie
drewniany kościoł. Konśekrowano go
w 1198 r. pw. Trojcy Swiętej. Pieczę
nad kościołem i rozległą parafią do
1370 r. śprawował zakon rycerśki
joannitow. W 1348 r. na miejścu
śtarego
drewnianego
kościoła
pośtawiono nowy, murowany z cegły.
W latach 1370 - 1466 Lubiśzewo
nalezało do Krzyzakow. W 1596 r.
przyłączono parafię lubiśzewśką do
Tczewa. W 1928 r. ponownie
uśtanowiono tu parafię. Około 1710 r.
kościoł odnowiono a w 1823 r.
rozbudowano i w tej formie dotrwał
do dziś. W 2007 roku, w 10 rocznicę

koronacji
zośtał
na
placu
koronacyjnym konśekrowany ołtarz
polowy, oraz Droga Krzyzowa, ktore
powśtały jako wotum wdzięczności.
Uroczyśtości odpuśtowe odbywają śię
w pierwśzą niedzielę września pod
przewodnictwem
biśkupa
diecezjalnego.
Matko Pocieszenia, daj chleb głodnym,
pracę bezrobotnym, zdrowie i siłę
chorym, pociechę strapionym.

BIBLIJNE ODPOWIEDŹI WG
KSIĘDZA MANIPARAMBILA
Jakie są podstawy biblijne sakramentu
pokuty i pojednania? Dlaczego
potrzebujemy sakramentu spowiedzi?
Najlepśzą odpowiedzią Jezuśa
na to pytanie był jeden z Jego czynow,
a naśtępnie to, jak go zinterpretował.
Pewnego dnia Jezuś mył nogi śwoim
uczniom. ”Gdy podśzedł do Szymona
Piotra, ten zapytał: ”Panie, Ty chceśz
mi
umyc
nogi?”.
Jezuś
mu
odpowiedział: ”Tego, co Ja teraz
czynię, ty jeśzcze nie rozumieśz, ale
pozniej to pojmieśz”. Mimo to Piotr
śprzeciwił śię: ”Nigdy nie będzieśz mi
umywał nog!”. Jezuś więc powiedział:”
Jeśli cię nie umyję, nie będzieśz miał
udziału
ze
Mną”.
Hebrajśki
odpowiednik śłowa „udział” to heleq,
co dośłownie znaczy „dziedzictwo”
lub „śpadek odziedziczony po ojcu”.

Oznacza to, ze jeśli Piotr nie pozwoli,
by Jezuś umył mu nogi, nie będzie
miał „udziału” w niebie ( w
niebianśkim
dziedzictwie).Kiedy
Szymon Piotr uśłyśzał o „udziale” we
właśności
Ojca,
natychmiaśt
zapragnął wejśc w pośiadanie całej
Jego właśności i dlatego powiedział:
„Panie, umyj mi nie tylko nogi, ale tez
ręce i głowę!”. Jezuś mu odrzekł: ”Ten,
kto śię wykąpał, nie potrzebuje
jeśzcze raz śię myc, chyba z wyjątkiem
nog, gdyz cały jeśt czyśty”. Do jakiej
wcześniej kąpieli odwołuje śię Jezuś?
Jeśt nią śakrament chrztu świętego.
Poprzez ten śakrament zośtajemy
wykąpani w zywej wodzie Ducha
Swiętego. Zośtajemy okryci Duchem
Swiętym. A to pozośtawia w naś Jego
niezatarty ślad. I od tej pory, bez
względu na to jakie grzechy
popełnimy
po
otrzymaniu
śakramentu chrztu, nie będą one w
śtanie naś całkowicie zbrudzic. Mozna
powiedziec, ze odtąd grzech brudzi
nam jedynie śtopy. Odkąd, za kazdym
razem, gdy zdarzy nam śię popełnic
grzech, muśimy pozwolic Jezuśowi by
umył nam nogi. Dzieje śię to w
konfeśjonale.
Konfeśjonał
jeśt
śadzawką Siloe, w ktorej pozwalamy
Jezuśowi wykąpac naśze zbrukane w
grzechach nogi. Jeśli nie będziemy Mu
na to pozwalac, nie będziemy mieli
udziału we właśności Jego Ojca, czyli
w niebie.

