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1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego
temat w tym roku brzmi ,,Wiara i miłosierdzie: «My
także winniśmy oddać życie za braci»”(1 J 3,16),
zwracam się szczególnie do chorych i tych wszystkich,
którzy zapewniają ich opiekę i leczenie. Kościół widzi
w was, drodzy chorzy szczególną obecność cierpiącego
Chrystusa. Tak się dzieje: obok, a w rzeczywistości w
obrębie naszego cierpienia jest cierpienie Chrystusa,
który wraz z nami niesie jego ciężar i objawia jego sens.
Kiedy Syn Boży wstąpił na krzyż, zniszczył samotność
cierpienia i oświecił jego ciemności. W ten sposób
stajemy przed tajemnicą miłości Boga względem nas,
która napełnia nas nadzieją i odwagą: nadzieją,
ponieważ w Bożym planie miłości, także noc cierpienia
otwiera się na światło paschalne; a odwagą, by stawiać
czoło wszelkim przeciwnościom w Jego towarzystwie,
zjednoczeni z Nim.

2. Syn Boży, który stał się człowiekiem nie usunął z
ludzkiego doświadczenia choroby i cierpienia, ale
przyjmując je w sobie, przekształcił je i przywrócił im
właściwy wymiar. Właściwy wymiar, ponieważ, nie mają
już one ostatniego słowa, którym od tej pory jest nowe
życie w pełni; przekształcił, bo w jedności z Chrystusem
z negatywnych mogą stać się pozytywnymi. Jezus jest
drogą, i wspierani Jego Duchem możemy Go
naśladować. Tak jak Ojciec dał Syna z miłości, a Syn
oddał siebie z tej samej miłości, podobnie i my możemy
miłować innych tak, jak Bóg nas umiłował, dając swoje
życie za braci. Wiara w dobrego Boga staje się
skutecznością, wiara w Chrystusa Ukrzyżowanego
staje się siłą miłości aż do końca, i to nawet naszych
nieprzyjaciół. Dowodem prawdziwej wiary w Chrystusa
jest dar z samego siebie, pokrywający się z miłością
bliźniego, zwłaszcza tych, którzy na nią nie zasługują,
osób cierpiących, czy usuniętych na margines.

3. Na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy powołani,
by upodabniać się do Chrystusa, Miłosiernego
Samarytanina wszystkich cierpiących. ,,Po tym
poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My
także winniśmy oddać życie za braci”(1 J 3,16). Kiedy
z czułością podchodzimy do osób potrzebujących
leczenia, to niesiemy nadzieję i uśmiech Boga w
przeciwieństwa świata. Kiedy stylem naszego działania
staje się wielkoduszne poświęcenie dla innych, to
tworzymy przestrzeń dla Serca Chrystusa i jesteśmy
nim rozpaleni, wnosząc w ten sposób nasz wkład do
przyjścia Królestwa Bożego.

4. Naszemu rozwojowi w czułości, w miłosierdziu
naznaczonym szacunkiem i delikatnością, pomaga
wzór chrześcijański, ku któremu pewnie trzeba
kierować nasze spojrzenie. Jest to Matka Jezusa i
nasza Matka, bacznie wsłuchująca się w głos Boga oraz
potrzeby i trudności swych dzieci. Maryja, pobudzona
Bożym miłosierdziem, które w niej staje się ciałem,

zapomina o sobie i pospiesznie wyrusza w drogę z Galilei
do Judei, aby zobaczyć się z swoją krewną Elżbietą,
wstawia się u swego Syna na weselu w Kanie, gdy widzi,
że brakuje wina na godach, niesie w swoim sercu przez
całą swoją pielgrzymkę życiową słowa starca Symeona,
który zapowiedział, że miecz przeniknie Jej duszę i
mężnie trwa u stóp Jezusowego krzyża. Ona wie, jak
pokonuje się tę drogę i dlatego jest Matką wszystkich
chorych i cierpiących. Ufnie możemy się do Niej uciekać
z synowskim oddaniem, będąc pewnymi, że będzie nam
pomagać, wspierać nas i że nas nie opuści. Ona jest
Matką Chrystusa zmartwychwstałego: trwa przy
naszych krzyżach i towarzyszy nam na naszej drodze
ku zmartwychwstaniu i życiu w pełni.

5. Święty Jan, uczeń, który wraz z Maryją stał u stóp
krzyża, prowadzi nas z powrotem do źródeł wiary i
miłości, do serca Boga, który ,,jest miłością” (1 J 4,8.16),
i przypomina nam, że nie możemy kochać Boga jeśli
nie miłujemy braci. Kto stoi pod krzyżem z Maryją, uczy
się kochać tak, jak Jezus. Krzyż jest ,,pewnością wiernej
miłości Boga do nas. Miłości tak wielkiej, że wchodzi w
nasz grzech i go przebacza, wchodzi w nasze cierpienie
i daje nam siłę, aby je znosić, wchodzi także w śmierć,
aby ją zwyciężyć i nas zbawić... Krzyż Chrystusa zachęca
także, abyśmy dali się zarazić tą miłością, uczy nas
zatem patrzeć na bliźniego zawsze z miłosierdziem i
miłością, zwłaszcza na tych, którzy cierpią, którzy
potrzebują pomocy” (Droga Krzyżowa z młodzieżą, Rio
de Janeiro, 26 lipca 2013).

Zawierzam ten XXII Światowy Dzień Chorego
wstawiennictwu Maryi, aby pomogła ludziom chorym
przeżywać swoje cierpienie w jedności z Jezusem
Chrystusem i wspierała tych, którzy się nimi opiekują.
Wszystkim chorym, pracownikom służby zdrowia i
wolontariuszom z serca udzielam Apostolskiego
Błogosławieństwa.

 papież FRANCISZEK

 ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA XXII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

11 lutego 2014 roku

Watykan, 6 grudnia 2013 roku
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ABP PIETRO PAROLIN, arcybiskup tytularny
Acquapendente, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.
Urodzony 17 stycznia 1955 w Schiavon koło Vicenzy
w północnych Włoszech. Abp Parolin jest, mimo
stosunkowo młodego wieku, jednym z najbardziej
doświadczonych dyplomatów watykańskich. Po
święceniach kapłańskich studiował w Rzymie prawo
kanoniczne i dyplomację, a w 1986 rozpoczął służbę w
dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Pracował w
przedstawicielstwach papieskich w Nigerii (1986-1989)
i Meksyku (1989-1992). Po powrocie do Watykanu był
odpowiedzialny w kierowanym przez kard. Angelo
Sodano Sekretariacie Stanu za Hiszpanię, Andorę, zaś
od roku 2000 za Włochy i San Marino. Zna włoski,
angielski, francuski i hiszpański.

Od 30 listopada 2002 roku był podsekretarzem ds.
Relacji Stolicy Apostolskiej z Państwami („wiceszefem
dyplomacji watykańskiej”). Wielokrotnie stał na czele
delegacji Stolicy Apostolskiej na różne konferencje
międzynarodowe, zwłaszcza nt. rozbrojenia jądrowego
i do rozmów z rządami niektórych państw. Przez kilka
lat przewodniczył delegacjom watykańskim
rozmawiającym z władzami Wietnamu i – nieco rzadziej
– Izraela. W lutym 2009 udało mu się wypracować
porozumienie z rządem w Hanoi, które może
zaowocować nawiązaniem pełnych stosunków
dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a
Wietnamem. 17 sierpnia 2009 roku został mianowany
nuncjuszem w Wenezueli. Sakrę biskupią przyjął 12
września 2009 roku z rąk papieża Benedykta XVI.
Podczas swej posługi w Wenezueli doprowadził do
względnej poprawy relacji między jej władzami a
Stolicą Apostolską.

Ks. prałat Parolin przebywał w Polsce w 2007 roku
jako oficjalny przedstawiciel papieża i Stolicy
Apostolskiej na VII Dzień Papieski. Wygłosił wówczas
referat nt. przełomowego znaczenia Jana Pawła II dla
rozumienia papieskiej dyplomacji jako narzędzia
obrony praw i godności człowieka.

ABP LORENZO BALDISSERI, arcybiskup
tytularny Diocleziana, sekretarz generalny Synodu
Biskupów. Urodził się 29 września 1940 w Barga w
Toskanii, we Włoszech. 29 czerwca 1963 otrzymał
święcenia kapłańskie i został inkardynowany do
archidiecezji Lukki. W 1971 rozpoczął przygotowanie
do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii
Kościelnej.

15 stycznia 1992 został mianowany przez Jana Pawła II
nuncjuszem apostolskim na Haiti oraz arcybiskupem
tytularnym Diocletiana. Sakry biskupiej 7 marca 1992
udzielił mu ówczesny Sekretarz Stanu, kard. Angelo
Sodano. W 1995 został nuncjuszem w Paragwaju. W
1999 został przeniesiony do nuncjatury w Indiach,
będąc akredytowanym również w Nepalu. W latach
2002-2012 był nuncjuszem apostolskim w Brazylii.

11 stycznia 2012 został sekretarzem Kongregacji ds.
Biskupów. 7 marca 2012 został mianowany
równocześnie sekretarzem Kolegium kardynalskiego.
21 września 2013 papież Franciszek mianował go
sekretarzem generalnym Synodu Biskupów.

ABP GERHARD LUDWIG MŰLLER, biskup
senior Ratyzbony, prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Urodził się 31 grudnia 1947 w Moguncji. Jako
trzydziestolatek obronił doktorat z teologii, pisany pod
kierunkiem przyszłego kardynała Karla Lehmanna.
Zajmował się głównie dialogiem ekumenicznym,
chrześcijańską koncepcją objawienia i eklezjologią.
Otrzymał liczne doktoraty honoris causa na całym
świecie, m.in. w Polsce na KUL i UKSW. Opublikował
ponad 400 książek i artykułów. Jego najważniejsze
dzieło, 900-stronicowa katolicka teologia dogmatyczna,
miało siedem wydań i zostało przetłumaczone na wiele
języków. W 1978  przyjął święcenia kapłańskie. Od 1986
wykładał na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w
Monachium. Został ekspertem komisji doktrynalnej
niemieckiego episkopatu, a w latach 1998-2003
wchodził w skład Międzynarodowej Komisji Teologicznej
przy Kongregacji Nauki Wiary.

W 2002 został biskupem Ratyzbony, stając na czele
jednej z najważniejszych diecezji w Niemczech. W 2005
uczestniczył w zgromadzeniu Synodu Biskupów nt.
Eucharystii. Wcześniej, na zgromadzeniach
synodalnych w 1999 (nt. Europy) i 2001 (nt. biskupów)
był ekspertem. W 2008, dwa lata po wizycie w
Ratyzbonie papieża Benedykta XVI, utworzył tam
Instytut jego imienia, którego celem jest publikacja
dzieł wszystkich Josepha Ratzingera, na co uzyskał
zgodę papieża. W 2005 przeprowadził reformę rad
duszpasterskich, co spotkało się z krytyką
kontestującego ruchu „My jesteśmy Kościołem”, ale
spotkało się z uznaniem Stolicy Apostolskiej.

2 lipca 2012 roku Benedykt XVI mianował go
prefektem Kongregacji Nauki Wiary.

ABP BENIAMINO STELLA, arcybiskup tytularny
Midila, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa. Urodził
się 18 sierpnia 1941 w rodzinie wielodzietnej w Pieve
di Soligo, w prowincji Treviso, w północno-wschodnich
Włoszech.

19 marca 1966 otrzymał święcenia kapłańskie i został
inkardynowany do diecezji Vittorio Veneto. W 1966 na
polecenie swego biskupa, Albino Lucianianiego
(późniejszego papieża Jana Pawła I) rozpoczął
przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej
Akademii Kościelnej. W 1970 roku rozpoczął swoją
służbę w dyplomacji watykańskiej – w Republice
Dominikańskiej, a następnie Zairze. Pracował także w
sekcji II (relacji z państwami) Sekretariatu Stanu Stolicy
Apostolskiej.

21 sierpnia 1987 został mianowany przez Jana Pawła II
arcybiskupem tytularnym Midila i oficjałem w
watykańskim Sekretariacie Stanu. Sakry biskupiej 5
września 1987 udzielił mu w Rzymie osobiście papież
Jan Paweł II.  Już 7 listopada tego roku został mianowany
nuncjuszem  apostolskim  w  Demokratycznej Republice

SYLWETKI NOWYCH KARDYNAŁÓW
22 lutego 2014 roku
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Konga. 15 grudnia 1992 został przeniesiony do
nuncjatury w Hawanie na Kubie. Od 11 lutego 1999
był nuncjuszem apostolskim w Kolumbii. 13
października 2007 został rektorem Papieskiej
Akademii Kościelnej.

21 września 2013 roku został mianowany przez
papieża Franciszka prefektem Kongregacji ds.
Duchowieństwa.

ABP VINCENT GERARD NICHOLS, arcybiskup
Westminsteru, prymas Anglii i Walii (Wielka Brytania).
Urodził się 8 listopada 1945 w Crosby w archidiecezji
Liverpool. Studiował teologię na Uniwersytecie
Gregoriańskim w Rzymie i Uniwersytecie w
Manchester. 21 grudnia 1969 przyjął w Rzymie
święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę w swej rodzinnej
archidiecezji, między innymi wśród ubogich.

W styczniu 1984 został mianowany sekretarzem
generalnym Konferencji Biskupiej Anglii i Walii, a w
1991 biskupem pomocniczym archidiecezji
westminsterskiej. Sakrę biskupią przyjął 24 stycznia
1992 z rąk kard. George’a Basila Hume’a. Po jego
śmierci w 1999  był administratorem archidiecezji, a
w 2000  został metropolitą Birmingham. W 2001 roku
został dyrektorem zarządu Katolickiego Biura ds.
Ochrony Dzieci i Dorosłych narażonych na nadużycia.
W listopadzie 1998 roku reprezentował biskupów
europejskich na Synodzie dla Oceanii, a w
październiku 1999 z nominacji Jana Pawła II był
sekretarzem specjalnym II Zgromadzenia Specjalnego
Synodu Biskupów dla Europy. 3 kwietnia 2009 roku
Benedykt XVI mianował go arcybiskupem
Westminsteru, zaś 30 kwietnia 2009 został wybrany
przewodniczącym episkopatu Anglii i Walii.

ABP LEOPOLDO JOSÉ BRENES SOLÓRZANO,
arcybiskup Managui (Nikaragua). Urodził się 7 marca
1949 w Ticuantepe w aglomeracji stołecznej. Święcenia
kapłańskie otrzymał 16 sierpnia 1974 z rąk kard.
Miguela Obando Bravo. 13 lutego 1988 został
mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji
Managua, ze stolicą tytularną Maturba. Sakry
biskupiej udzielił mu kardynał Miguel Obando Bravo.
2 listopada 1991 został mianowany biskupem
ordynariuszem diecezji Matagalpa. 1 kwietnia 2005
papież Jan Paweł II mianował go arcybiskupem
metropolitą stołecznej archidiecezji Managui. W
latach 2005-2011 był przewodniczącym
nikaraguańskiego episkopatu.

ABP GÉRALD CYPRIEN LACROIX, arcybiskup
Québecu (Kanada). Urodził się 27 lipca 1957  w Saint-
Hilaire de Dorset w archidiecezji Quebec. Studia
teologiczne odbył jako człowiek świecki na
Uniwersytecie w Laval. W 1975 wstąpił do Instytutu
Świeckiego św. Piusa X, w którym siedem lat później
złożył śluby wieczyste. W 1982 został sekretarzem
generalnym Instytutu, a od 1985 był jego radcą
generalnym. Jednocześnie w latach 1985-87 kierował
Domem Odnowy – ośrodkiem formacji chrześcijańskiej
i duchowej Instytutu.

W 1988 przyjął święcenia kapłańskie i pracował w

parafii Notre-Dame-de-la-Recouvrance w Quebecu. W
latach 1990-2000 był misjonarzem w Kolumbii, gdzie
otworzył nowe domy Instytutu. Od 2001 był dyrektorem
generalnym Instytutu. 7 kwietnia 2009 został
mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji
Quebec. Sakrę biskupią przyjął z rąk kard. Ouelleta 24
maja tegoż roku. 22 lutego 2011 Benedykt XVI
mianował go arcybiskupem metropolitą Quebecu i
prymasem Kanady.

ABP JEAN-PIERRE KUTWA, arcybiskup
Abidżanu (Wybrzeże Kości Słoniowej). Urodził się 22
grudnia 1945 w Blockhauss, w pobliżu Abidżanu.
Święcenia kapłańskie otrzymał 11 lipca 1971 z rąk
kardynała Bernarda Yago. Trzydzieści lat później 15 maja
2001, Jan Paweł II mianował go biskupem diecezji
Gagnoa. Sakry udzielił mu jego poprzednik kardynał
Bernard Agré. 2 maja 2006 papież Benedykt XVI
mianował go arcybiskupem stołecznej archidiecezji
Abidżanu. W październiku 2005 roku jako
przedstawiciel episkopatu Wybrzeża Kości Słoniowej
uczestniczył w Synodzie Biskupów o eucharystii. Jest
wiceprzewodniczącym Konferencji Biskupów Afryki
Zachodniej. Jest też kompozytorem muzyki.

ABP ORANI JOAO TEMPESTA, arcybiskup Rio
de Janeiro (Brazylia). Urodził się 23 czerwca 1950 w
Sao José do Rio Pardo, w stanie Sao Paulo. W 1967
roku wstąpił do cysterskiego klasztoru św. Bernarda w
swoim rodzinnym mieście, a 2 lutego 1969  złożył śluby
zakonne. Święcenia kapłańskie przyjął 7 grudnia 1974
z rąk biskupa Tomása Vaquero. Po przyjęciu święceń
kapłańskich był między innymi w latach 1974-1984
subprzeorem klasztoru św. Bernarda w Sao José do Rio
Pardo, a następnie przeorem. W 1996 roku, kiedy
klasztor ten stał się opactwem, został jego pierwszym
opatem.

26 lutego 1997 został mianowany biskupem diecezji
Rio Preto w stanie Sao Paulo. Sakry biskupiej udzielił
mu biskup José de Aquino Pereira.

13 października 2004 mianowany arcybiskupem
metropolitą Belém w stanie Pará. W 2007 roku był
delegatem na V Konferencję CELAM obradującą w
Aparecidzie w Brazylii. 27 lutego 2009 Benedykt XVI
mianował go arcybiskupem Rio de Janeiro. Zastąpił na
tym stanowisku przechodzącego na emeryturę kard.
Eusébio Oscara Scheida. W lipcu 2013 roku był
gospodarzem Światowego Dnia Młodzieży.

ABP GUALTIERO BASSETTI, arcybiskup Perugia-
Citta della Pieve (Włochy). Urodził się 7 kwietnia 1942 w
Popolano di Marradi, w Toskanii. Święcenia kapłańskie
otrzymał 29 czerwca 1966. Przez dwa lata pracował w
duszpasterstwie parafialnym. W latach 1968-1979
pracował w niższym seminarium duchownym we Florencji,
którego od 1972 roku był rektorem. W 1979 został
rektorem  wyższego seminarium duchownego. 9 lipca 1994
papież Jan Paweł II mianował go ordynariuszem diecezji
Massa Marittima-Piombino. Sakry biskupiej udzielił mu
8 września 1994 ówczesny metropolia Florencji - kard.
Silvano Piovanelli. 21 listopada 1998 został biskupem
diecezji Arezzo-Cortona-Sansepolcro.
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stanowisko biskupa pomocniczego archidiecezji
Santiago de Chile. Od 27 grudnia 2006 kieruje
archidiecezją Concepción. Jest też członkiem Rady
Stałej Episkopatu Chile. Od 15 lipca 2009 do marca
2010 przeprowadził z upoważnienia Stolicy Apostolskiej
wizytację zgromadzenia Legionistów Chrystusa w
Ameryce Południowej. Spekulowano nawet o możliwości
skierowania go do Rzymu, gdzie miałby kierować
ważnymi dykasteriami. 15 grudnia 2010 roku
Benedykt XVI mianował go arcybiskupem stolicy Chile
- Santiago de Chile.

ABP PHILIPPE NAKELLENTUBA OUÉDRAOGO,
arcybiskup Wagadugu (Burkina Faso). Urodził się 31
grudnia 1945 w Konéan w departemencie Kaya, w
centralnej części Burkina Faso. W 1959 roku wstąpił
do niższego seminarium duchownego. Po uzyskaniu
matury wstąpił do regionalnego wyższego seminarium
duchownego w departamencie Bobo-Dioulasso w
zachodniej części kraju. 14 lipca 1973 roku otrzymał
święcenia kapłańskie. Przez pięć lat był wikariuszem
parafii katedralnej w Kaya, a następnie w latach 1978-
1983 studiował na Papieskim Uniwersytecie
Urbaniańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z prawa
kanonicznego. Po powrocie do ojczyzny był proboszczem
parafii katedralnej w Kaya, dyrektorem niższego
seminarium duchownego. W latach 1989-1994 był
wikariuszem generalnym diecezji Kaya, w latach 1984-
1995 sędzią trybunału metropolitalnego drugiej
instancji w Wagadugu, a w latach 1987-96 dyrektorem
Papieskich Dzieł Misyjnych. 25 lipca 1996 roku Jan
Paweł II mianował go biskupem Ouahigouya. 13 czerwca
2009 roku Benedykt XVI mianował go arcybiskupem
metropolitą stołecznego Wagadugu. W latach 2001-
2007 był i od 2009 jest konsultorem Kongregacji ds.
Ewangelizacji Narodów.

ABP ORLANDO B. QUEVEDO, O.M.I., arcybiskup
Cotabato (Filipiny). Urodził się 11 marca 1939  w Laoag,
Ilocos Norte. W 1956 roku wstąpił do nowicjatu
Zgromadzenia Maryi Niepokalanej. Studia filozoficzne
odbył w Quezon City, zaś teologiczne na Uniwersytecie
Katolickim Ameryki w Waszyngtonie. Święcenia
kapłańskie przyjął tamże 5 czerwca 1964 roku. Odbył
także studia podyplomowe na Uniwersytecie św.
Tomasza w Manili oraz na Uniwersytecie w St. Louis w
USA. 23 lipca 1980 Jan Paweł II mianował go prałatem
Kidapawan, gdzie sakrę przyjął 28 października tego
samego roku. 15 listopada 1982 został pierwszym
biskupem tej diecezji. 22 marca 1986 arcybiskupem
Nowej Segowii, a 30 maja 1998 arcybiskupem Cotabato.
W latach 1990-1994 był członkiem Papieskiej Rady
„Iustitia et Pax”. Jest sekretarzem generalnym
Federacji Azjatyckich Konferencji Episkopatów (FABC).

ABP CHIBLY LANGLOIS, biskup Les Cayes
(Haiti). Urodził się 29 listopada 1958 w Vallée, w dieceji
Jacmel w południowo-wschodniej części Haiti. Po nauce
w niższym seminarium duchownym Port-au-Prince w
1985 wstąpił do wyższego seminarium duchownego w
stolicy Haiti. Święcenia kapłańskie przyjął 22
września 1991 roku. W latach 1994-1996 studiował na

16 lipca 2009 papież Benedykt XVI mianował go
arcybiskupem Perugii - Citta della Pieve. Jest
wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch.
16 grudnia 2013 roku papież Franciszek mianował go
członkiem Kongregacji ds. Biskupów.

ABP MARIO AURELIO POLI, arcybiskup Buenos
Aires (Argentyna). Urodził się 29 listopada 1947  w Buenos
Aires. Przed wstąpieniem w wieku 22 lat do Wyższego
Seminarium Duchownego studiował na wydziale prawa i
nauk społecznych Uniwersytetu w Buenos Aires.
Święcenia kapłańskie przyjął 25 listopada 1978 roku i
jest kapłanem stołecznej archidiecezji.

Na Argentyńskim Papieskim Uniwersytecie Katolickim
uzyskał doktorat w dziedzinie teologii. Początkowo
pracował w duszpasterstwie parafialnym, następnie w
Wyższym Seminarium Duchownym. Od 1980 roku
wykładał historię Kościoła na wydziale teologicznym
Argentyńskiego Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego.
8 lutego 2002 roku  Jan Paweł II mianował go biskupem
pomocniczym Abidda i pomocniczym Buenos Aires. Sakrę
przyjął z rąk ówczesnego arcybiskupa Buenos Aires, kard.
Jorge Mario Bergoglio SJ. Jednocześnie nadal wykładał
na Uniwersytecie.

24 czerwca 2008 roku Benedykt XVI mianował go
biskupem diecezji Santa Rosa. 28 marca 2013 roku
papież Franciszek mianował go swoim następcą na
stolicy w Buenos Aires.

ABP ANDREW YEOM SOO JUNG, arcybiskup
Seulu (Korea Południowa). Urodził się 5 grudnia 1943 w
Ansong, na terenie diecezji Suwon, należącej do
metropolii seulskiej, w rodzinie katolickiej od pięciu
pokoleń. Święcenia kapłańskie przyjął 8 grudnia 1970 z
rąk kard. Stephena Kim Sou-hwana. Następnie pracował
najpierw w duszpasterstwie parafialnym, następnie jako
rektor niższego seminarium duchownego (w latach 1973-
1977), proboszcz (1977-1987) prokurator wyższego
seminarium duchownego w Seulu (1987-1992), kanclerz
kurii diecezjalnej w Seulu (1992-1998), proboszcz w Mok-
dong i wikariusz sądowy (1998-2001), a zarazem członek
Rady Kapłańskiej.

1 grudnia 2001 został mianowany biskupem
pomocniczym archidiecezji seulskiej oraz biskupem
tytularnym Thibiuca. Sakry biskupiej udzielił mu 25
stycznia 2002 kard. Nicholas Cheong Jin-Suk.

10 maja 2012 Benedykt XVI mianował go
ordynariuszem archidiecezji Seul. Ingres odbył się 25
czerwca 2012.

ABP RICARDO EZZATI ANDRELLO, S.D.B.,
arcybiskup Santiago del Cile (Chile). Urodził się 7
stycznia 1942 r. w Campiglia dei Berici w prowincji
Vicenza, na północy Włoch. W wieku 17 lat wstąpił do
nowicjatu salezjanów w Chile i chociaż część swej
formacji odbył we Włoszech, duszpastersko pracował w
Chile. 18 czerwca 1970 przyjął święcenia kapłańskie,
po czym pracował duszpastersko w różnych parafiach i
placówkach swego zgromadzenia w tym kraju.

8 czerwca 1996  Jan Paweł II mianował go biskupem
Valdivii na południu Chile (sakrę salezjanin przyjął 8
września tegoż roku), a 10 lipca 2001 przeniósł go na
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Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie,
gdzie uzyskał kościelny licencjat z teologii pastoralnej.
Pracował w duszpasterstwie, a następnie odpowiadał
za katechezę w diecezji Jacmel oraz wykładał teologię
pastoralną. 8 kwietnia 2004 roku Jan Paweł II
mianował go biskupem Fort-Liberté. Sakrę przyjął 6
czerwca tego roku. 15 sierpnia 2011 roku Benedykt
XVI przeniósł go na stolicę biskupią w Les Cayes.

ABP LORIS FRANCESCO CAPOVILLA, arcybiskup
tytularny Mesembria (Włochy). Urodził się 14
października 1915 w Pontelongo koło Padwy.
Następnie jego rodzina przeniosła się do Wenecji-
Mestre. 23 maja 1940 przyjął święcenia kapłańskie.
W 1949 został redaktorem diecezjalnego tygodnika „La
voce di S. Marco”. Przez ponad 10 lat, najpierw w
Wenecji, a następnie w Watykanie był osobistym
sekretarzem najpierw patriarchy Angelo Giuseppe
Roncallego, a następnie od 28 października 1958
papieża Jana XXIII. W latach 1963-1967 był ekspertem
II Soboru Watykańskiego. 26 czerwca 1967  Paweł VI
mianował prałata Capovillę biskupem Chieti i sam
udzielił mu sakry biskupiej 16 lipca 1967 roku.

25 września 1971 został promowany na arcybiskupa
tytularnego Mesembria i mianowany prałatem Loreto.
Zrezygnował z funkcji prałata Loreto w grudniu 1988,
a jego następcą został prałat Pasquale Macchi, który
był osobistym sekretarzem Pawła VI.

1 kwietnia 2013 roku papież Franciszek odbył z nim
rozmowę telefoniczną.

Mieszka obecnie w rodzinnej miejscowości bł. Jana
XXIII - Sotto il Monte koło Bergamo w północnych
Włoszech.

ABP FERNANDO SEBASTIÁN AGUILAR,
C.M.F., arcybiskup senior Pampeluny (Hiszpania).
Urodził się w Calatayud, w diecezji Tarazona, 14 grudnia
1929. W wieku 15 lat wstąpił do klaretynów. Święcenia
kapłańskie przyjął 28 czerwca 1953. W 1957 roku
uzyskał doktorat z teologii na Papieskim
Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. W
latach 1967-1979 był rektorem Papieskiego
Uniwersytetu w Pampelunie. 22 sierpnia 1979 Jan
Paweł II mianował go biskupem León, zaś sakrę
otrzymał 29 września tego samego roku. 28 lipca 1983
złożył rezygnację z kierowania tą diecezją. 8 kwietnia
1988 został arcybiskupem-koadiutorem Granady, a 26
marca 1993 został arcybiskupem Pampeluny. 31 lipca
2007 przeszedł na emeryturę.

ABP KELVIN EDWARD FELIX, arcybiskup
senior Castries (Antyle). Urodził się w Roseau, na
wyspie Dominika 15 lutego 1933. Studiował w
Wyższym Seminarium Duchownym św. Jana Marii
Vianneya na Trynidadzie. Święcenia kapłańskie przyjął
8 kwietnia 1956 roku i był pierwszym księdzem
święconym na Dominice. W 1962 roku podjął studia w
zakresie socjologii w Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii.
Następnie był wykładowcą w Wyższym Seminarium
Duchownym św. Jana Marii Vianneya oraz na
Uniwersytecie Indii Zachodnich św. Augustyna. 17 lipca
1981 roku Jan Paweł II mianował go arcybiskupem

Castries, a sakrę przyjął 5 października tego samego
roku. Kierował diecezją do 15 lutego 2008. Był
przewodniczącym episkopatu Karaibów. Był członkiem
Papieskiej Rady ds. Rodziny, Papieskiej Rady ds. Dialogu
Międzyreligijnego oraz Rady Synodu dla Ameryki. Po
przejściu na emeryturę przeniósł się na Dominikę, gdzie
pomaga w mniejszych parafiach.                              KAI

MIERZESZYN NA TLE WIELKICH
WYDARZEŃ 2013 ROKU

STYCZEÑ 2013STYCZEÑ 2013STYCZEÑ 2013STYCZEÑ 2013STYCZEÑ 2013
6. Chór parafialny „Santo Bartolomeo” uczestniczył w

III Noworocznym przeglądzie kolęd „Hej kolęda, kolęda...”
w CKiS w Pruszczu Gdańskim.

23. Umiera Prymas Polski senior kardynał Józef Glemp
(przeżył 83 lata). W Mierzeszynie modlitwy za zmarłego
Pasterza. Wydano także okolicznościową gazetę
parafialną nr 2(69).

27. W Szkole Podstawowej w Mierzeszynie odbyło się
spotkanie kolędowe zorganizowane przez Sołectwo
Mierzeszyn.

30. Jubileusz 25. lecia sakramentu małżeństwa Danuty
i Wiesława Ronowicz z Błotni. Jubilaci otrzymali m.in.
Błogosławieństwo Apostolskie od papieża Benedykta XVI.

* W styczniu LUKS Olimp Mierzeszyn zajął drugie
miejsce w Mistrzostwach Gminy Trąbki Wielkie w futsalu.
LUTY 2013LUTY 2013LUTY 2013LUTY 2013LUTY 2013

1 - 3. Oaza Ducha Świętego w Parafii. Uczestniczyło w niej
kilkadziesiąt młodych ludzi. Parafianie gościli młodzież w
swoich domach. Wielkie zaangażowanie rodziny państwa
Jąkalskich.

11. Dzień Chorego w Parafii. Msza święta dla chorych
połączona z udzieleniem sakramentu chorych i
błogosławieństwem lourdzkim.

11. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił swoją abdykację.
Modlitwy za Papieża.

22. Ogłoszenie w Watykanie i w Polsce nominacji
biskupiej Ks. Arcybiskupa Mirosława Adamczyka na
nuncjusza apostolskiego w Liberii. Jest to kapłan
pochodzący z Parafii NMP Królowej Różańca świętego w
Gdańsku Przymorzu.

24. List Ks. kardynała Fernando Filoni do ks. Andrzeja
Sowińskiego.

28. W Kościele katolickim rozpoczęło się „sede vacante”
po ustąpieniu papieża Benedykta XVI. Początek modlitw
o dobry wybór nowego papieża.

* W lutym LUKS Olimp Mierzeszyn zajął drugie miejsce
w Turnieju Halowym w Somoninie.
MARZEC 2013MARZEC 2013MARZEC 2013MARZEC 2013MARZEC 2013

13. Ks. Kardynał Jorge Mario Bergoglio SI został wybrany
nowym papieżem, który przyjął imię: Franciszek. Ojciec
Święty pochodzi z Argentyny. Był arcybiskupem
metropolitą Buones Aires oraz Prymasem Argentyny.
Urodził się 17 grudnia 1936 roku. Ks. Andrzej Sowiński
wysłał do nowego papieża list z gratulacjami, życzeniami
i zapewnieniem o modlitwie ze strony parafii.

17 – 20. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii
prowadzone przez ks. Krzysztofa Gnicha, proboszcza
Parafii św. Wojciecha w Gdańsku Świbnie.
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19. W uroczystość św. Józefa odbyła się uroczysta
inauguracja pontyfikatu papieża Franciszka.

22. W Szkole Podstawowej w Mierzeszynie odbył się VI
Wojewódzki Przegląd pod hasłem „Misterium Męki i
Zmartwychwstania Pańskiego”.

23. Po dziesięciu dniach od swojego wyboru Ojciec
Święty Franciszek spotkał się w Castel Gandolfo ze swoim
poprzednikiem Benedyktem XVI.

28. Początek Triduum Paschalnego.
30/31. Wigilia Paschalna i Rezurekcja w Mierzeszynie

w atmosferze ostrej zimy.
KWIECIEÑ 2013KWIECIEÑ 2013KWIECIEÑ 2013KWIECIEÑ 2013KWIECIEÑ 2013

10. Uroczystości w kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Sławoja
Leszka Głódzia metropolity gdańskiego. Tego dnia odbyła
się intronizacja relikwii bł. Papieża Jana Pawła II
(ofiarowanych przez ks. kard. Stanisława Dziwisza
metropolitę krakowskiego 26 kwietnia 2012),
poświęcenie Krzyża Mierzeszyńskiego. Ks. Arcybiskup
udzielił sakramentu Bierzmowania 49. młodym
parafianom. W uroczystości wzięło udział 15 księży.

22. List ks. arcybiskupa Angelo Becciu Substytuta
Sekretariatu Stanu z Watykanu w imieniu Papieża do
ks. Andrzeja Sowińskiego jako podziękowanie za
nadesłane gratulacje z okazji wyboru Franciszka.

27. W Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie
święcenia biskupie z rąk ks. kard. Kazimierza Nycza
metropolity warszawskiego przyjął ks. arcybiskup
Mirosław Adamczyk.
MAJ 2013MAJ 2013MAJ 2013MAJ 2013MAJ 2013

1. W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa była
sprawowana uroczysta Msza święta dziękczynna za dar
relikwii bł. Papieża Jana Pawła II.

5. Rocznica Pierwszej Komunii świętej. Grupa 23 dzieci
w ciągu roku odprawiła praktykę dziewięciu pierwszych
piątków miesiąca.

11. Uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Święto dla
36 dzieci z parafii i ich rodzin.

30. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Tegoroczna procesja eucharystyczna w Boże Ciało
przeszła ulicami Mierzeszyna. Po uroczystości chór
parafialny „Santo Bartolomeo”, Liturgiczna Służba
Ołtarza (ministranci) i zaangażowane osoby w Szkole
Podstawowej w Mierzeszynie zorganizowały obiad. Kilka
dni przed uroczystością na ulicach Mierzeszyna
zamontowano uchwyty na flagi narodowe.

31. Kolejna parafialna pielgrzymka autokarowa na
Jasną Górę (do 1 czerwca).
CZERWIEC 2013CZERWIEC 2013CZERWIEC 2013CZERWIEC 2013CZERWIEC 2013

1. W Konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku ks.
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź metropolita gdański udzielił
święceń prezbiteratu 11 diakonom.

2. 73. rocznica urodzin ks. kanonika Gerarda Borysa,
naszego proboszcza w latach 1970-2010.

7. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Mierzeszynie pod przewodnictwem ks. kanonika prof. dr. hab.
Wojciecha Cichosza.

8. Poświęcenie nowego wozu strażackiego Ochotniczej
Straży Pożarnej Mierzeszyn.

10. List i życzenia od ks. Andrzeja Sowińskiego dla
metropolity krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza
z okazji złotego jubileuszu jego święceń kapłańskich.

16. Podziękowanie dla chóru parafialnego „Santo
Bartolomeo” za uczestnictwo w koncercie pieśni
maryjnych w Trąbkach Wielkich.

23. Przyjęcie do grona Liturgicznej Służby Ołtarza
nowych ministrantów i po raz pierwszy ministrantek.

* W czerwcu odbywało się szkolenie dla seniorów z
obsługi komputera w bibliotece w Mierzeszynie. Odbyło
się także „czytanie w przestrzeni publicznej”. Należy także
podkreślić mierzeszyńskie osiągnięcia w ramach
„Odjazdowego Bibliotekarza”.

* LUKS Olimp Mierzeszyn w czerwcu osiągnął zwycięstwo
w gminnych eliminacjach do turnieju „Piłkarska Kadra
Czeka” oraz zajął drugie miejsce w wojewódzkim finale o
tej nazwie.
LIPIEC 2013LIPIEC 2013LIPIEC 2013LIPIEC 2013LIPIEC 2013

2. Parafialny zespół „Caritas” zorganizował dla dzieci
naszej parafii wycieczkę do „Juraparku” w Solcu
Kujawskim. Dzieci były tego dnia także w Toruniu.

10. Parafialna pielgrzymka autokarowa do sanktuariów
maryjnych w Rywałdzie i Oborach.
SIERPIEÑ 2013SIERPIEÑ 2013SIERPIEÑ 2013SIERPIEÑ 2013SIERPIEÑ 2013

3. Dotychczasowy ceremoniarz papieski i pracownik
Urzędu Celebracji Papieskich ks. prałat Konrad Krajewski
został przez papieża Franciszka mianowany Jałmużnikiem
Jego Świątobliwości i podniesiony do godności
arcybiskupa tytularnego Benevento.

3. Remont werandy na plebanii (kontynuacja w sierpniu
i we wrześniu).

12. Uroczysta Msza święta w kościele św. Bartłomieja
Apostoła pod przewodnictwem ks. kanonika Gerarda
Borysa z okazji 80. rocznicy urodzin pani dr Krystyny
Połońskiej Rywackiej, wieloletniej lekarki w Mierzeszynie.

25. Parafialna uroczystość odpustowa św. Bartłomieja
Apostoła pod przewodnictwem ks. kanonika Gerarda
Borysa. Poświęcenie wieńców żniwnych a także pięknego
gongu do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ofiarowanego przez narzeczonych: Lucynę Gila i Marka
Czerwińskiego.

25. Parafialny festyn rodzinny zorganizowany przez
nasze parafialne wspólnoty oraz wielkie zaangażowanie
państwa Marii i Władysława Ornowskich.
WRZESIEÑ 2013WRZESIEÑ 2013WRZESIEÑ 2013WRZESIEÑ 2013WRZESIEÑ 2013

1 – 8 Nasi Parafianie uczestniczą w dorocznym odpuście
w sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach Wielkich.

8. Rodzina państwa Bożeny i Romana Kiełczykowskich
z Mierzeszyna otrzymała z rąk ks. arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego wyróżnienie wzorowej rodziny. W czasie
sumy odpustowej nasz chór parafialny „Santo Bartolomeo”
podjął się oprawy muzycznej wraz z Męskim
Towarzystwem Śpiewaczym „Gryf” w Trąbkach Wielkich.

16. Naszą parafię po raz kolejny odwiedziła pani Ewa
Maria Aeltermann.

22. Poświęcenie i uroczyste otwarcie odremontowanej
świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie.
PPPPPAZDZIERNIK 2013AZDZIERNIK 2013AZDZIERNIK 2013AZDZIERNIK 2013AZDZIERNIK 2013

6. Niedzielną liturgię Mszy świętych tego dnia uświetnił
w naszych kościołach pan Bogusław Olszonowicz.

6. Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks.
arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia metropolity
gdańskiego w sanktuarium maryjnym w Trąbkach
Wielkich transmitowana na cały świat przez TV Polonia.

6. Jubileusz 50. lecia sakramentu małżeństwa państwa

`
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Janiny i Kazimierza Kluskiewiczów z Błotni. Jubilaci
otrzymali specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego
Franciszka.

17. Ks. Andrzej Sowiński skierował życzenia do ks.
kardynała Henryka Gulbinowicza z okazji jego 90.
rocznicy urodzin.

24. Początek kolejnego remontu kościoła św.
Bartłomieja Apostoła. Montaż instalacji grzewczej
(promienników).
LISTOPLISTOPLISTOPLISTOPLISTOPAD 2013AD 2013AD 2013AD 2013AD 2013

1. Uroczysta Msza święta na cmentarzu w Mierzeszynie
za wszystkich zmarłych.

9. Dzień Seniora organizowany przez Wójta Gminy
Trąbki Wielkie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szkole Podstawowej w Mierzeszynie.

17. Ukazał się setny numer naszej gazety parafialnej
„U św. Bartłomieja w Mierzeszynie”.

17. Chór parafialny „Santo Bartolomeo” uczestniczył
w X Przeglądzie Chórów Amatorskich Powiatu
Gdańskiego „Listopadowe śpiewanie” w kościele bł.
Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim.

21. Uroczystości 74. rocznicy aresztowania i
męczeńskiej śmierci ks. Jana Pawła Aeltermanna pod
przewodnictwem ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego
w Mierzeszynie. Tego dnia świętowano także 10. rocznicę
nadania Szkole Podstawowej w Mierzeszynie imienia ks.
Jana Pawła Aeltermanna.  Z tej okazji wydano książkę
pod tytułem „Nasz Patron Ks. Jan Paweł Aeltermann”.
Ukazał się także piękny album fotograficzny z tych
uroczystości.

23. Zakończenie Roku Wiary w Archidiecezji Gdańskiej.
24. Nasza parafia wspierała tej niedzieli Gdańskie

Seminarium Duchowne. Gościliśmy kleryka Pawła
Warkusa.

24. Przyjęcie nowych lektorów w ramach naszej
Liturgicznej Służby Ołtarza: Mateusza Górskiego i
Jakuba Peplińskiego.

24. W świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie odbył się
„Wieczór pamięci Zygmunta Bukowskiego”.
Zaprezentowano „Tryptyk Mierzeszyński”.

27. Jubileusz 65. lecia sakramentu małżeństwa państwa
Bronisławy i Mariana Trociewiczów z Domachowa.
Dostojni Jubilaci otrzymali od papieża Franciszka
Błogosławieństwo Apostolskie.
GRUDZIEÑ 2013GRUDZIEÑ 2013GRUDZIEÑ 2013GRUDZIEÑ 2013GRUDZIEÑ 2013

2. Rozpoczęły się Msze święte roratnie. Tematem
przewodnim były słowa: „ uBoga droga. Skarby
niebieskie”.

6. Parafialny zespół „Caritas” zorganizował dla dzieci
naszej parafii „Spotkanie ze św. Mikołajem”.

15. Uroczysta Msza święta w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem ks. Ireneusza
Koziorzębskiego z okazji. 90. rocznicy urodzin pana
Zygmunta Koprowicza.

16. W kiosku w Mierzeszynie u pani Bernadety Kolbusz
ukazały się trzy rodzaje Kalendarzy Parafii Mierzeszyn
na 2014 rok (Krzyże i kapliczki naszej parafii, wydarzenia
2013 roku, odpust i festyn 25 sierpnia 2013).

21. Ojciec Święty Franciszek mianował nowego biskupa
pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej. Został nim ks. dr
Wiesław Szlachetka, proboszcz Parafii św. Polikarpa BM
w Gdańsku Osowej.

23. W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
zamontowano kopię tryptyku Hansa Memlinga „Sąd
Ostateczny”. W ten sposób upamiętniono przechowywanie
tego wspaniałego dzieła w tym kościele w latach 1944-
1945.

25. W czasie uroczystej Pasterki ks. Andrzej Sowiński
dokonał poświęcenia kopii tryptyku Memlinga „Sąd
Ostateczny”.

27. Rozpoczęła się wizyta duszpasterska kolęda w naszej
parafii.

30. Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora w Domachowie.
31. Uroczysta Msza święta w kościele św. Bartłomieja

Apostoła na zakończenie 2013 roku.

 *            *           *
To tylko niektóre wydarzenia Roku Pańskiego 2013,

który zakończył się kilka tygodni temu. Do tych wydarzeń
każdy z nas może dopisać swoje własne, i te, które
wywarły w nim większe przeżycie. Bardzo dziękuję
wszystkim za zaangażowanie w życie naszej parafii.
Wszyscy razem tworzymy wspólną historię! Dziękuję
grupom parafialnym i wspólnotom za wspaniałą pracę
dla naszej lokalnej społeczności. Dziękuję m.in.
parafialnemu zespołowi „Caritas”, chórowi parafialnemu
„Santo Bartolomeo”, ministrantom, Radzie
Duszpasterskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzeszyn,
Żywemu Różańcowi, Grupie Modlitwy Ojca Pio, paniom
prowadzącym codzienne modlitwy przed Mszą świętą,
grupie roznoszącej opłatki, panom zbierającym kolektę.
Szczególne podziękowanie dla Wójta Gminy Trąbki
Wielkie pana Błażeja Konkola, państwa Marii i
Władysława Ornowskich. Dziękuję Parafianom za
systematyczne, solidne sprzątanie naszych kościołów.
Podziękowanie dla pani Zofii Szymańskiej i jej Córek za
troskę o kwiaty  przy ołtarzach!  Serdecznie dziękuję za
codzienną pełną oddania, bezinteresowną pracę przy
naszych kościołach pani Marioli Baltrukas i panu
Wojciechowi Czerwińskiemu. Dziękuję Wszystkim za
wszelkie dobro i zrozumienie dawane naszej wspólnocie!

Opracowanie:
MARIUSZ CZERWIŃSKI

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Serdecznie zapraszam wszystkich chorych
oraz osoby starsze na Mszę świętą we wtorek,
11 lutego 2014 roku o godz. 9.30. Jest to
liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes. W
czasie Eucharystii będzie możliwość
przystąpienia do sakramentu namaszczenia
chorych.

Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego
Sakramentu, modlitwy w intencji chorych oraz
błogosławieństwo lourdzkie.

DZIEŃ CHORYCH
W MIERZESZYNIE
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W trosce o Państwa bezpieczeństwo, a co za tym
idzie, codzienną radość z życia chcielibyśmy
zwrócić Państwa uwagę na metody działania
sprawców przestępstw na osobach starszych.

Jedną z nich jest metoda na „wnuczka”. Sprawcy
dzwonią na telefon domowy lub komórkowy podając
się za członka rodziny np. wnuka, siostrzeńca,
bratanka, kuzyna lub bliskich znajomych (głos w
telefonie jest zniekształcony i starsi ludzie często
myślą, iż dzwonią faktycznie osoby z rodziny, bądź
znajomi). W trakcie rozmowy oszuści proszą o pilne
pożyczenie pieniędzy pod pozorem uczestnictwa
w wypadku drogowym lub zakupu np. mieszkania
po bardzo atrakcyjnej cenie. Podają różne powody,
aby osobiście nie odebrać pieniędzy i wysyłają po
nie osobę im znajomą, podając dokładny jej rysopis.
Po niedługim czasie do domu ofiary przychodzi ów
znajomy, który w imieniu rzekomego członka rodziny
odbiera przygotowane pieniądze.

Kolejną jest metoda „na urzędnika”. Sprawcy
„podszywają się” pod pracowników opieki
społecznej, urzędu skarbowego, czy też instytucji
ubezpieczeniowych podając różne powody swojej
wizyty np. informują osobę, że przyznano jej
dodatkowe świadczenie pieniężne lub materialne,
bądź większą emeryturę lub rentę, albo zwrot
podatku dochodowego. W celu uzyskania
wspomnianych pieniędzy lub świadczeń konieczne
jest wniesienie opłaty manipulacyjnej lub
przekazanie pieniędzy na zakup znaczków
skarbowych. Takie działanie sprawców ma na celu
wskazanie miejsca, gdzie przechowywane są
pieniądze. Bardzo często przestępcy proszą o
podanie np. szklanki wody i w tym czasie zabierają
oszczędności lub cenne przedmioty znajdujące się
w mieszkaniu. Podobne metody działania mogą być
wykorzystywane przez domokrążców,
telemarketerów oferujących do sprzedaży po
atrakcyjnych cenach różne towary (np. sprzęt RTV/
AGD, „magiczne” garnki mające przeciwdziałać
rozwojowi raka) lub też zapraszają osoby starsze na
spotkania w trakcie, których odbywa się prezentacja
produktów. Jednocześnie proponują podpisanie
umowy na wykonanie usługi lub kupna/sprzedaży.
Po jej podpisaniu okazuje się, że za towar lub
wykonaną usługę należy zapłacić znacznie więcej.

Inna metoda działania polega na tym, że sprawcy
pukają do mieszkań, prosząc np. o coś do jedzenia
lub picia informując, że zmarł im ojciec, a matka
przebywa w szpitalu. Starsze osoby, okazując swoje
dobre serce, bez zastanowienia przygotowują
posiłek, a w tym czasie złodzieje okradają
mieszkanie.

Pomysłowość oszustów nie zna granic, gdy jeden
sposób nie zadziała, wymyślają kolejny. Osoby starsze
w ostatnim czasie narażone były na działanie
oszustów metodą „na kuferek”. Metoda ta jest prosta
i łatwa do zmiany w zależności od sytuacji.
Mężczyzna lub kobieta, grzecznie prosi o pomoc,
tłumacząc, że wydarzył się wypadek, w którym bliska
osoba jest ciężko ranna. Prosi o wskazanie drogi do
najbliższego szpitala, tłumacząc, że nie zna miasta i
często zaprasza osobę do samochodu, aby pokazała
drogę. W trakcie jazdy opowiada o tragedii i prosi o
pożyczenie pieniędzy. W zastaw zostawia kuferek,
walizkę zawierającą, jak twierdzi, wartościowe
przedmioty np. zegarek, biżuterię lub pieniądze w
walucie krajowej lub zagranicznej. Oszust znika z
pożyczonymi pieniędzmi, a kuferek, walizka okazuje
się być pusta lub wypełniona pociętymi gazetami.

Sprawcy oszustw mogą także podawać się za
funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej,
informując (np. że ktoś z rodziny nie ma pieniędzy
na zapłacenie mandatu lub popełnił przestępstwo
albo wykroczenie. Jednocześnie sugerują, iż sprawę
można załatwić polubownie omijając długą i uciążliwą
- dla sprawcy - drogę prowadzonego postępowania.
Chęć udzielenia pomocy bliskim powoduje, że osoby
starsze za „wymyśloną przysługę” są w stanie dużo
zapłacić.

Sprawcy w swoich sposobach i metodach działania
wykorzystują zaufanie, uczciwość i chęć niesienia
pomocy innym przez osoby starsze.

Policjanci apelują, aby w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości, podejrzeń kontaktować się z najbliższą
jednostką Policji lub dzwonić na bezpłatny numer
997 lub 112 (z telefonu komórkowego).

Więcej informacji na temat prowadzonych akcji
profilaktycznych i programów prewencyjnych
ukierunkowanych na szeroko rozumiane
bezpieczeństwo osób starszych możecie Państwo
uzyskać w najbliżej jednostce Policji lub na stronach
internetowych.

                                                                 KGP

NOTATKA PRASOWA
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
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BARDZO PROSZĘ O PRZEKAZANIE „SWOJEGO 1 %”
FUNDACJI „PAN WŁADEK” ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Nr KRS: 0000065085

Drodzy Parafianie!
W najbliższym czasie zaczniemy wypełniać nasze coroczne „PITy”. Jedna z rubryk daje nam możliwość odpisu

1 % na wybraną organizację pożytku publicznego. Zwracam się z serdecznym apelem o umieszczenie w swoim
zeznaniu znanej nam Fundacji „Pan Władek”. To wielkie dzieło jest prowadzone od wielu lat przez naszych
parafian, państwo Marię i Władysława Ornowskich. Trudno wyliczyć ogrom dobra, które ofiarują bezinteresownie
ludziom potrzebującym pomocy a zwłaszcza dzieciom. To ludzie o ogromnym sercu, przykładnej skromności.
Pozostają dla wielu autentycznym wzorem miłości bliźniego! Wielu z Was  mogłoby wyliczać znane akcje
dobroczynne „Pana Władka”.  Ostatni parafialny festyn rodzinny 2013 roku okazał się ważnym wydarzeniem w
życiu naszej wspólnoty. Wiemy doskonale, że w ogromnym procencie to zasługa państwa Marii i Władysława
Ornowskich! Raz jeszcze dziękuję Państwu Ornowskim za ten dar serca dla naszej parafii. Dziękuję za przywiezienie
Krzyża Mierzeszyńskiego z Krakowa oraz kopii tryptyku Memlinga „Sąd Ostateczny”. Pozostajecie dla nas
nauczycielami siania dobroci dla bliźnich!

Raz jeszcze proszę drogich Parafian o ten mały, symboliczny gest w stronę Fundacji „Pan Władek”.
pozdrawiam serdecznie

ks. Andrzej Sowiński
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