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Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Toruniu,
zorganizował spotkanie toruńskich geodetów poświęcone pamięci zmarłych
geodetów Ziemi Toruńskiej.
Program obejmował uczestnictwo we Mszy Św., która w intencji zmarłych
geodetów sprawował ks. Mateusz Puchała, w kościele Garnizonowym
p/w Św. Katarzyny oraz wspomnieniowe spotkanie przy kawie i cieście
w restauracji „Róża Wiatrów” .
Oprawę liturgiczną mszy św. ze strony SGP przygotowała Anna Gabor,
realizowali geodeci:

Zbigniew Pabiś

Bolesław Cieszyński

Autorem wszystkich tekstów wykorzystanych w poniższej relacji jest kol. Anna Gabor

„Wbrew pozorom, nie jest łatwo mówid o sprawach oczywistych, bo wszyscy, wszystko wiedzą.
A jednak oprócz Mszy świętej za dusze zmarłych geodetów, dusze naszych koleżanek i kolegów,
trzeba powiedzied chociaż kilka słów.

ks. Mateusz Puchała
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Przeżywamy oktawę świąt Wszystkich Świętych i Wszystkich Zmarłych Wiernych.
Naszym bliskim zmarłym, naszym poprzednikom w zawodzie, tym,
którzy nas uczyli, którzy często wdrażali nowe metody pomiarów geodezyjnych, załatwiali prawne
zagadnienia związane z kształtowaniem przestrzeni agrarnej i urbanistycznej jesteśmy winni
modlitwę. Dużo modlitwy.
A tym, którzy może nam zrobili przykrośd, może nawet krzywdę, powinniśmy wybaczyd.
Wiemy, że możemy uzyskad odpusty zupełne lub cząstkowe dla określonych dusz,
albo bez specjalnego przeznaczenia. One będą odpowiednio rozdysponowane. Zmarłych przed
nami jest wielu, winy niektórych są duże, więc nasze modlitwy na pewno będą wykorzystane.
Dzisiejszą Eucharystię świętą ofiarujemy za geodetów, którzy swoim życiem i
działalnością zaznaczyli swoją obecnośd w Regionie Kujawsko - Pomorskim.
Może chodzili do tych samych kościołów, do których teraz my chodzimy.
Na pewno każdy wybudowany kościół w ostatnich latach był budowany przy pomocy
miejscowych geodetów.
Pamiętam obsługę kościoła na Rybakach. Poza wytyczaniem pierwszych
zarysów kościoła segregowaliśmy i przenosiliśmy cegły.
Częśd geodetów obsługujących budowy okolicznych kościołów już nie żyje.
Wystarczy wspomnied chociażby cztery osoby: Romana, Mieczysława, Michała i Andrzeja...
Trudno dziś wymienid wszystkich geodetów, którzy w czasach głębokiej komuny
pracowali przy budowach kościołów narażając się ówczesnym władzom i ryzykując karierę
zawodową. Dziś wszystkim geodetom bez względu na miejsce pracy dziękujemy szczerą modlitwą
ki i Eucharystią świętą.

Anna Gabor

Katechizm Kościoła Katolickiego (1030-1) podaje:
"Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie
oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci
oczyszczenie, by uzyskad świętośd konieczną do wejścia do radości nieba. Kościół nazywa to
czyśdcem.
Relacja między nami a duszami w czyśdcu polega na tym, że my możemy
przyczynid się do złagodzenia i skrócenia ich cierpieo, one zaś swoją modlitwą wstawiają się
za nami. Dusze pokutujące w czyśdcu nie mogą pomóc sobie, ponieważ czas zyskiwania
zasług już dla nich minął – mogą one natomiast pomóc nam. Z pewnością czynią to
zwłaszcza w stosunku do tych, którzy przyszli im z pomocą w ich cierpieniu."
Skąd wiemy, jak to działa, że nasze modlitwy są wysłuchane, że zmarli z tego
korzystają, że oni modlą się za nas, kiedy za siebie już nie mogą?
Przez całe wieki w Kościele było wielu mistyków, ludzi świętych, którzy swoje
cierpienia ofiarowali za dusze w czyśdcu cierpiące. Często prosili Pana Boga o obciążenie ich
cierpieniami za dusze osób zmarłych i zostawali wysłuchani.
Święty Jan Paweł II mówił:
„Czyściec - to niezbędne oczyszczenie przed spotkaniem z Bogiem”
Święty o. Pio Jego świadectwa zadziwiają i budzą respekt. Dla zwykłego śmiertelnika nie zatopionego w
miłości Bożej, w wierze prawdziwej, to są rzeczy nie do pojęcia.
Święty o. Pio mówił: musimy modlid się za dusze w czyśdcu.
To niewiarygodne, co one mogą uczynid dla naszego duchowego dobra, z wdzięczności dla
tych na ziemi, którzy pamiętają o modlitwie za nie.
Święta siostra Faustyna
Gorliwie modliła się za dusze czyśdcowe, niekiedy przychodziły one do niej, prosząc o pomoc,
a po jej otrzymaniu informowały Faustynę, że ich cierpienie dobiegło kresu i dostąpiły
zbawienia.

ks. Mateusz Puchała

Ocena zmarłych, czy ten, czy inny jest bardziej wart naszej modlitwy,
nie należy do nas. Zmarłych oceniad może tylko Pan Bóg.
Dlatego my dzisiaj z całym zaufaniem w Miłosierdzie Boże polecamy wszystkie
dusze zmarłych geodetów i osób bliskich z naszych rodzin.
Najświeższe w naszej pamięci jest odejście w sierpniu koleżanki
Marii Dąbrowskiej, której nagła śmierd wszystkich zaskoczyła i była wielką
stratą dla nas. Marysiu, polecamy Cię Bożemu Miłosierdziu.
Mam nadzieję, że nasze coroczne modlitewne spotkania na Eucharystii
świętej za zmarłych geodetów są potwierdzeniem tego, że czujemy się
wspólnotą związaną nie tylko zawodem, ale korzeniami chrześcijaoskimi.
Jesteśmy związani wiarą w Zmartwychwstanie Pana Jezusa i nadzieją na
pójście za Nim. Dlatego pomagajmy naszym braciom, którzy już od nas odeszli,
życząc im jak najszybszego oglądania Pana Boga.
Mam jeszcze jedną prośbę, to dotyczy nas wszystkich jeszcze żyjących,
żeby nie zapominad o wdowach i wdowcach oraz całych rodzinach naszych
zmarłych kolegów i zachęcad ich do wspólnej dorocznej modlitwy za dusze
zmarłych. Niech nasze środowisko geodezyjne wraz z rodzinami idzie do
Boga również razem.”

Przy krzyżu przed kościołem zapłonął nasz znicz Pamięci.

Kawka i wspomnienia na zakooczenie.

…. jeszcze kilka fotek …

