Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Toruniu
dnia14 listopada 2016r. o godz. 17.30
corocznym listopadowym zwyczajem, zaprosił toruńskich geodetów
na spotkanie poświęcone pamięci zmarłych geodetów Ziemi Toruńskiej.
Zasadniczym punktem spotkania było uczestnictwo we Mszy Św.
która w intencji zmarłych geodetów sprawowana była w kościele Garnizonowym
p/w Św. Katarzyny.
(Autorem wszystkich tekstów wykorzystanych w poniższej relacji jest kol. Anna Gabor)

Oprawę liturgiczną mszy św. ze strony SGP przygotowała Anna Gabor, realizowali geodeci:

Toruńskie Zaduszki
Geodezyjne
Kościół Garnizonowy pw.
Świętej Katarzyny
14.11.2016r. godz. 17.30

Anna Gabor

Spotykamy się na mszy św. za dusze naszych zmarłych kolegów, a często są wśród nich najbliżsi
członkowie naszych rodzin, bo zawód geodety bywa zawodem rodzinnym.

Bolesław Cieszyński

Zamawiamy tę mszę świętą z potrzeby serca, nikt nie każe na nią
przychodzić, nikt nie sprawdza listy obecności, jednak wspólnie przeżyta
Eucharystia i wspólna modlitwa bardzo jednoczy nas i daje nadzieję. Daje
nadzieję, że w wierze nie jesteśmy sami.
Cierpienie, które przeżywamy po stracie bliskich, kolegów,
nauczycieli przeżyte razem daje siłę, łączy się w ogromną kulę, która tocząc
się porwie wszystkich żyjących do modlitwy za naszych zmarłych.

Zbigniew Pabiś

To nic, że w życie już od początku jego istnienia
wpisana jest śmierć. Wiemy, że to tylko przejście do
życia wiecznego. Kamil Cyprian Norwid powiedział
że: Krzyż stał się nam bramą. Ten mądry cytat
widnieje na bramie do Sanktuarium NMP Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.
Byliśmy tam razem w tym roku,
wspominaliśmy naszego śp. kapelana ks. kanonika
Józefa Klapiszewskiego, który niech spoczywa w
pokoju wiecznym.

Kończy się rok liturgiczny ogłoszony przez papieża
Franciszka dla całego świata Świętym Rokiem Miłosierdzia.
Dla Polski ten rok liturgiczny przebiegał pod hasłem Nowe
życie w Chrystusie. Przeżywaliśmy odnowienie chrztu w
nawiązaniu do 1050. rocznicy chrztu Polski i jedności narodu z
Panem nieba i ziemi Jezusem Chrystusem.
Hasło na rok 2016/2017, który się zacznie w pierwszą
niedzielę Adwentu dotyczy w dużej mierze nas geodetów. Brzmi
ono Idźcie i głoście, a tematyka zadania to świadectwo i misja.
Geodeci, szczególnie czynni zawodowo, w większości pracują w
terenie, spotykają różnych ludzi, często są mediatorami w
trudnych sporach granicznych, a nawet rodzinnych. To oni,
swoją postawą, mogą skutecznie nieść świadectwo o Bogu i
Bożym Miłosierdziu.
Pamiętajmy, że modląc się o Miłosierdzie Boże, bądźmy i my
miłosierni dla bliźnich. Modląc się słowami Jezu ufam Tobie
pamiętajmy, że są ludzie, którzy nam zaufali. Pan Bóg nie
zakasuje rękawów i nie podnosi upadającego sam. On ma do
tego nas. Im więcej masz zdrowia i siły, tym jesteś bardziej
zobowiązany do czynienia dobra, do niesienia miłosiernych
uczynków.
Historia naszego zawodu jest taka, że geodetów zawsze
chętnie witano w różnych środowiskach i oczekiwano pomocy i
wiedzy w wielu dziedzinach. Teraz ludzie są bardziej
wykształceni i lepiej sobie radzą. Jednak nie chowajmy swojej
wiedzy i swoich możliwości tylko dla urządzenia swojego
wygodnego gniazda, bo pamiętajmy, że na tej ziemi jesteśmy
tylko pielgrzymami.

Jest taka ładna pieśń religijna,
przeczytam, (śpiewać nie będę….)

Żeby było, jak co roku, to krótko podzielę się moimi słowami:

…. Spotykamy się na mszy św. za dusze naszych zmarłych kolegów …….
…. Zamawiamy tę mszę świętą z potrzeby serca, nikt nie każe na nią
przychodzić, nikt nie sprawdza listy obecności……

Znicz pamięci zapłonął przy krzyżu na placu przed kościołem

Fotografia zbiorowa uczestników spotkania

