Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca
Wszechmogącego, *
Stworzyciela nieba i ziemi, *
i w Jezusa Chrystusa, *
Syna Jego Jedynego, Pana naszego, *
który się począł z Ducha Świętego, *
narodził się z Maryi Panny, *
umęczon pod Ponckim Piłatem, *
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, *
zstąpił do piekieł, *
trzeciego dnia zmartwychwstał, *
wstąpił na niebiosa, *
siedzi po prawicy Boga Ojca
Wszechmogącego, *
stamtąd przyjdzie sądzić
żywych i umarłych. *
Wierzę w Ducha Świętego, *
święty Kościół powszechny, *
Świętych obcowanie, *
grzechów odpuszczenie, *
ciała zmartwychwstanie, *
żywot wieczny. * Amen

ROK WIARY
2012–2013

Ramowy program
Pielgrzymki maturzystów

Informacje diecezjalne
Duszpasterstwa Młodzieży na rok 2013

• Czas na modlitwę i adorację oraz spowiedź
• Czas do zagospodarowania dla poszczególnych
grup parafialnych i szkolnych (Droga Krzyżowa,
zwiedzanie itp.)
• Godz. 16.00 Różaniec przed Cudownym Obrazem
Matki Bożej prowadzony przez młodzież
z Kościerzyny, Modlitwie przewodniczy
ks. Piotr Pruski
• Godz. 17.00 Msza święta w Bazylice jasnogórskiej
pod przewodnictwem Księdza Biskupa
Wiesława Śmigla
• Oprawa muzyczna: zespół Arka z parafii
Świętej Trójcy w Kościerzynie pod opieką
ks. Tomasza Szcześniaka i p. Urszuli Lis
Liturgia Słowa: młodzież ze Świecia,
odpowiedzialny ks. Marek Bogusz
• Służba liturgiczna: młodzież z Bazyliki Ścięcia
św. Jana w Chojnicach, odpowiedzialny
ks. Marek Cieszyński
• Po Mszy świętej spotkanie w auli o. Kordeckiego
ze świadkiem wiary aktorem Pawłem Królikowskim
animacja: zespół Na cały Głos pod kierunkiem
ks. Zbigniewa Gełdona
• Godz. 21.00 Apel Jasnogórski w kaplicy
Matki Bożej prowadzi ks. Arkadiusz Ćwikliński,
diecezjalny duszpasterz młodzieży.

9.02. pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
13.02. Środa popielcowa
1-3.03. kurs ceremoniarza
24.03. XXVIII Światowy Dzień Młodzieży
w Kościerzynie:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 29,19)
6.04. VII Diecezjalny Konkurs Lektorski w Pelplinie
12-13.04. kurs ceremoniarza
1.05. II rocznica beatyfikacji Jana Pawła II
18.05. Diecezjalna Pielgrzymka Służb Liturgicznych
w Pelplinie
24-26.05. XV spływ kajakowy na Wdzie Śladami
Jana Pawła II: Wdzydze Kiszewskie – Czarna Woda
1.06. „W imię Ojca” XVII Spotkanie Młodych
nad Lednicą
6.06. XIV rocznica pobytu Jana Pawła II w Pelplinie
8.06. Ogólnopolska Pielgrzymka Służb Liturgicznych
do Gniezna
14-16.06. Spotkanie formacyjne stypendystów
Fundacji DNT z diecezji pelplińskiej
29.06.-05.07. rekolekcje dla ministrantów
Letnie wakacje – rekolekcje dla młodzieży
organizowane przez KSM, ruch Światło-Życie
28.07-13.08. XXII pielgrzymka piesza na Jasną Górę
22-25.08. rekolekcje i promocja ceremoniarzy
13.10. XIII Dzień Papieski:
Jan Paweł II – Papież Dialogu
28.12.13.-1.01.14. Pielgrzymka zaufania
przez ziemię, Strasburg (Francja)

Zapraszamy do odwiedzin
diecezjalnych stron internetowych:
www.mlodziez.pelplin.diecezja.org
www.ministranci.pelplin.diecezja.org

Te i inne informacje można uzyskać
u dekanalnych duszpasterzy oraz w Pelplinie
u ks. Arkadiusza Ćwiklińskiego,
diecezjalnego duszpasterza młodzieży

Informacje z Jasnej Góry
Godziny otwarcia:
Spowiedź w godzinach:
Skarbiec
Arsenał
Muzeum 600-lecia

6.00-20.00
9.00-16.30
9.00-17.00
9.00-17.00

Być solą ziemi
XXI PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW
DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ
9 lutego 2013 r.

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ
Godz. 17.00
Pieśni podczas celebracji

NA WEJŚCIE:
Do Ciebie ręce nasze wyciągamy,
o Twą modlitwę prosi każdy z nas.
Za Tobą Matko Boża wciąż błagamy,
Byś za nas się wstawiała w każdy czas.
Ave Maryja Ave Ave Maryja.
Bądź pozdrowiona nam Królowo wszystkich ludzi.
Ave Maryja Ave Ave Maryja.
Niech Twoja dobroć w sercach naszych miłość
wzbudzi.
My zawsze chcemy Ciebie naśladować,
Chodź nieraz już wątpimy w cały świat.
Lecz Ty nam każesz zacząć żyć od nowa,
A serca białe mieć jak lilii kwiat.
Jest na świecie miłość,
Której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię
Gdy ci będzie smutno,
imię to wypowiedz a przy tobie Ona zjawi się.
Matka z radością poda dłoń
Gdy powiesz: Mario w Tobie ufność mam
Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy
Pragnę z Tobą iść, Ty dodaj sił
Jest w Niej tyle ciepła
A w spojrzeniu Jej dobroć i troska matczyna gości
Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko
i jak dziecko powiedz: Kocham Cię.
NA OFIAROWANIE:
Ofiaruję Tobie Panie mój
całe życie me, cały jestem Twój aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest.
Otwórz me oczy o Panie
Otwórz mej duszy oczy
pragnę Cię widzieć, pragnę Cię widzieć.
Widzieć Cię w blasku chwały Twej
Jak widzą aniołów zastępy
Zsyłasz nam miłość i moc

Gdy Ci śpiewamy „Święty, Święty”
Święty, Święty, Święty
Święty, Święty, Święty.
Pragnę Cię widzieć, pragnę Cię widzieć.
NA KOMUNIĘ:
Ref: Dzielmy się wiarą jak chlebem,
dajmy świadectwo nadziei.
Bóg ofiarował nam siebie
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić.
Chleba tego nie zabraknie,
Rozmnoży się podczas łamania.
Potrzeba tylko rąk naszych
i gotowości dawania.
Nikt nie zapala lampy,
by potem ją schować pod kocem.
Skoro nas Bóg światłem natchnął,
Trzeba z tym światłem iść w drogę.
Odrzućmy zwątpienie i trwogę,
i choć świat się śmieje z proroków,
Musimy świadczyć odważnie
W służbie ludziom i Bogu.
To On, nasz Pan i Król
Odziany w majestat Swój
Ziemio raduj się, ziemio raduj się
Okrywa światłość Go
Ucieka ciemność i zło
Drży na Jego głos, drży na Jego głos
Jak wielki jest Bóg,
śpiewaj ze mną wielki jest Bóg,
jak wielki jest nasz Bóg.
On czas w swej dłoni ma
Od wieków na wieki trwa
Początkiem, końcem On, początkiem, końcem On
Jedyny w Trójcy Bóg
Ojciec, Syn i Duch
Barankiem jest i Lwem, Barankiem jest i Lwem
Na wieki godzien jest
Przyjąć chwałę, moc i cześć
Ogłaszać chcę

Tyś jest Święty (Tyś jest Święty)
Tyś potężny (Tyś potężny)
Tyś jest godzien (Tyś jest godzien)
By dać Ci cześć (By dać Ci cześć)
Chcę Cię słuchać (Chcę Cię słuchać)
Iść za Tobą (Iść za Tobą)
Chcę Cie kochać (Chcę Cię kochać)
Po wszystkie dni (Po wszystkie dni)
Tyś jest Panów Pan, Tyś Królów Król,
Tyś potężny Bóg, Twoje wszystko jest.
Emmanuel, Twoje imię jest,
Tyś pokoju Pan, Tyś barankiem jest.
Żywym Bogiem Tyś, w Tobie łaska ma,
Ty królujesz, aż po wieczny czas.
Tyś alfa, omega, początek, koniec,
Zbawiciel, przyjaciel, Tyś Mesjasz, Bóg.
Będę śpiewał, uwielbiał
Boga, który jest Królem,
Chcę Go kochać, wywyższać
Pokłon oddać przed tronem
Będę śpiewał, uwielbiał
Boga, który jest Królem,
Chcę Go kochać, wywyższać
Pokłon oddać przed tronem
Tyś pokoju Pan i Tobie daję życie me!
Tyś pokoju Pan i Tobie daję życie me! /x2
NA DZIĘKCZYNIENIE / UWIELBIENIE:
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Chwała i cześć
Panie mój jesteś zawsze blisko mnie
ufam Ci łaska Twa dotyka mnie
Chcę Ci dziękować za Twoją hojność
otwieram serce na twą wielką miłość.
Bo miłość to Ty, zbawienie to Ty
o Panie mój ja kocham Cię
Twój pokój to Ty, nadzieja to Ty
uwielbiam Cię Panie Boże mój.

NA ZAKOŃCZENIE:
Zaufaj panu już dziś!
zaufaj Panu już dziś!
Jak się nie bać, powiedz jak
kiedy w strachu żyje świat
zaufaj Panu już dziś
jak uwierzyć, powiedz mi
kiedy już nie wierze w nic
zaufaj Panu już dziś
jak mam kochać, powiedz jak
kiedy rani mnie mój brat
zaufaj Panu już dziś
jak być dobrym, powiedz mi
kiedy świat jest taki zły
zaufaj Panu już dziś
Ref. zaufaj Panu już dziś!
zaufaj Panu już dziś!
jak mam walczyć, powiedz jak
kiedy silnej woli brak
zaufaj Panu już dziś
jak pokonać własny grzech
kiedy pokus tyle jest
zaufaj Panu już dziś
jak się cieszyć, powiedz mi
kiedy płyną gorzkie łzy
zaufaj Panu już dziś
jak do ładu z sobą dojść
kiedy siebie mam już dość
zaufaj Panu już dziś..
Animacja muzyczna:
zespół Arka z parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie
pod opieką ks. Tomasza Szcześniaka i p. Urszuli Lis

Z 1 Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian
Lecz za łaską Boga jestem tym,
czym jestem, a dana mi łaska Jego
nie okazała się daremna.
(por. 1Kor 15,10)

