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PARAFIA MIERZESZYN… i RÓŻANIEC DO GRANIC  
7 października 2017

W sobotę, 7 października 2017 roku cała Polska została otoczona modlitwą różańcową wzdłuż granicy państwa 
liczącej 3 511 km. To była historyczna chwila w dziejach naszego narodu. Statki, kutry i kajaki, szczyty górskie 
i rzeki graniczne, plaże, sanktuaria i setki kościołów stacyjnych oraz świadectwo wiary milionów Polaków, w tym 
z Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Do Nieba, za pośrednictwem Matki Bożej popłynęła wielka 
modlitwa za Polskę i świat. Także znad brzegów naszego Morza Bałtyckiego (Zatoki Gdańskiej), z Gdańska Stogów.
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MARYJNOŚĆ DUSZĄ 
POLSKIEGO KATOLICYZMU

Rozmowa Beaty Falkowskiej z Jego Ekscelencją 
Ks.  Arcybiskupem Wacławem Depo Metropolitą Częstochowskim

Potężny modlitewny sz turm w sobotę, 7 października 
2017 roku w ramach ,,Różańca do Granic” wpisuje się 
w fatimskie prośby Maryi i ratowanie świata wspólnie 
z Matką Bożą. Tak gorą ca maryjność Polaków to 
fenomen niespotykany na taką skalę w Europie?

- Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy 
włączyli się w tę akcję oplecenia obecnością 
i modlitwą różańcową naszych granic. Ta inicjatywa 
wynika zarówno z inspiracji, która w tym roku jest 
dla nas niezmiernie ważna, mianowicie 300-lecia 
koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej będącej 
znakiem naszej narodowej jedności, jak i z przesłania 
z Gietrzwałdu i Fatimy. Jestem głęboko wdzięczny, 
że ta ma ryjność jest duszą polskiego katolicyzmu. 
Bardzo ważne były intencje Różańca do Granic - 
modliliśmy się o pokój na świecie, o jedność w naszym 
Narodzie, o nawrócenie Polski, czyli przemianę 
naszych umysłów i serc, na kształt, o który modlił 
się Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do 
Polski na dzisiejszym pl. Piłsudskiego. Podkreślmy, że 
gdyby  to dzieło pozostało akcyjne i sprowadziło się 
do naszego uczestnictwa w modlitwie tylko tego dnia, 
a nie przełożyło się na kolejne dni i nowe inicjatywy, 
byłoby to zubożenie. 

Konkretną intencją wielu modlących się osób było 
wzmocnienie w Polsce ochrony życia dzieci poczętych. 
To może być piękny owoc tego modlitewnego szturmu? 

Nie można tej modlitwy, która jest tak piękna 
i spontaniczna, która się zrodziła nie z wysokości 
nakazu, ale z głębi serc zwykłych ludzi, od dzielać 
od spraw tak bardzo ważnych jak ochrona życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci. Kompromisy 
aborcyjne muszą przestać być przed miotem sporu, 
musimy opowiedzieć się za życiem, bo to wynika 
z Bożego przykazania, a nie tylko z naszych ludzkich, 
politycznych ustaleń.

Łaski wypraszane na granicy Polski rozleją się 
nie tylko na naszą Ojczyznę? Tysiące polskich serc 
prosiło Boga także o pokój dla świata.

Nie zamknęliśmy się tylko dla naszego kraju, nie 
modliliśmy się o pokój tylko dla naszej Ojczyzny 
i o nasze bezpieczeństwo. Tak jak uczył nas Sługa Boży 
ks. kard. Stefan Wy szyński, my po Bogu, po Chrystusie 
i Maryi, kochamy Kościół i naszych braci. Nie jest tak, 
że jesteśmy zamknięci na innych, chcemy się otwierać, 
zawsze byliśmy otwarci, ale z poszanowaniem godności 
każdego z nas i każdego człowieka, który wchodzi do 
naszego domu.

W sobotę, 7 października 2017 roku daliśmy także 
wyraz naszej głębokiej wiary, że to Pan Bóg jest Panem 
historii, ma moc przemieniać nasze serca i wpływać 
na bieg wydarzeń. 

- To, co dziś przeżywamy na świe cie, to jest - jak 
określił to Ojciec Święty Franciszek - fragmentaryczna 
wojna, która toczy się wokół nas. W obliczu zagrożenia 
łatwiej się zjed noczyć także poprzez modlitwę, ale nie 
oszukujmy się - przede wszystkim musimy odnowić 
się w myśleniu na wzór słów św. Pawła: „Odnówcie 

się duchem w waszym myśleniu i przy obleczcie się 
w człowieka nowego, stworzonego według Boga, 
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”. Potrzeba 
nam mądrości, która jest darem Ducha Świętego. 
Różaniec jest także takim przebijaniem się do darów 
Ducha Świętego, które są nam potrzebne również na 
co dzień, nie tylko wtedy, kiedy coś nam za graża. 
Dlatego Bogu dziękujmy, że Polacy znów się ożywili 
od strony takiego aktu modlitewnego.

Czujemy, że dziś, tylko trwając z Matką Bożą na 
modlitwie, ocalimy to dziedzictwo, któremu na imię 
Polska?

- Trzeba nam zawsze widzieć wska zanie Chrystusa 
z wysokości Krzyża, abyśmy przyjęli Maryję jako 
Matkę, wzór, Wspomożycielkę, która jest dla nas 
obroną i ratunkiem dla świa ta, jak było to powiedziane 
w objawieniach w Fatimie i w Gietrzwałdzie. Chrystus 
uczy nas obecności Matki Bożej w Jego życiu, a także 
w życiu Jego Kościoła, i Jej wstawiennictwa, a Matka 
uczy nas Chrystusa, pod prowadza nas zawsze do Niego. 
Dla tego to odnowienie ducha modlitwy różańcowej 
w Polsce jest dla nas wielką pomocą i szansą dla 
ratowania pokoju w świecie, a także jedności w naszym 
Narodzie.

Maryja to piękno i łagodność, ale także ogromna 
odwaga wiary. Ta, która depcze głowę węża, to 
szczególna pomoc we wszelkiej duchowej walce.

- Mówiąc o roli Maryi w historii zbawienia, dotykamy 
dwóch ważnych tajemnic. Po pierwsze, prawdy wiary 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 
ze względu na przyszłe zasługi Syna. Kolejna rzecz to 
fakt, że moc Maryi, którą my od czytujemy, wypływa 
także z tego, co Jan Paweł II nazwał kenozą wiary, 
kiedy to Maryja pod krzyżem prze żyła tajemnicę 
wyniszczenia wiary w sercu pojedynczego człowieka, 
a jednak trwała, była wierna Bogu i Jego zamysłowi. 
To zwycięstwo okupiła wielkim heroizmem wiary, 
o czym pisał Jan Paweł II w „Redemptoris Mater”. 
Maryja jest najcen niejszą drogą do zrealizowania na-
szego powołania.

Tak ceniona przez naszych du chowych gigantów 
- św. Jana Paw ła II i kard. Stefana Wyszyńskiego - 
pobożność ludowa okazuje się naszym potężnym 
orężem.

Zachodni katolicyzm, odchodząc od kultu maryjnego, 
prostoty modlitwy różańcowej, obecności kapliczek na 
drogach, nabożeństw różańcowych w październiku czy 
w maju, zbliżył się do zarzutu protestantów, że Maryja 
zasłania sobą Chrystusa. To błąd, który w ostatnich 
latach został nam zaszczepiony. Pobożność ludowa 
nie jest prostacka, to szczerość i otwartość na to, 
co Pan Bóg chce z nami zrobić, i my, modląc się, 
spotykamy się z pragnieniem samego Boga. Trzeba 
nam jednocześnie nieustannie od krywać, czym jest 
prawdziwe nabo żeństwo i kształtowanie duchowości 
maryjnej. Wszyscy jesteśmy wezwani do poznania na 
nowo adhortacji bł. Pawła VI „Marialis cultus”, która 
przybliża właśnie te kwestie. To jest bardzo ważne, aby 
rozważając ta jemnice, wchodzić w duchowość, któ rą 
Maryja nam ukazuje na swoim przykładzie wierności 
Chrystusowi.

Dziękuję za rozmowę.
,,Nasz Dziennik” nr 234(5987) z 9 października 2017 roku
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W sobotę, 7 października 2017 roku w Polsce 
odbyło się wielkie wydarzenie modlitewne 
,,Różaniec do Granic”, w którym uczestniczyło ok. 
1 miliona wiernych. Do tej modlitwy włączyli się 
także parafianie Parafii św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie. Na okolicznościowych ulotkach 
zachęcających do udziału w tym wydarzeniu,  
zaznaczono: ,,Ratuj różańcem Polskę i świat. 
Weź udział w wielkiej modlitwie różańcowej 
na granicach kraju! Świat bardzo potrzebuje 
modlitwy. Dlatego otoczmy nasz kraj różańcem. 
Stańmy wszyscy 7 października na granicach 
Polski w 100. rocznicę objawień w Fatimie, w 
święto Matki Bożej Różańcowej, w pierwszą sobotę 
miesiąca. Odpowiedzmy na wezwanie Matki Bożej, 
odmówmy wspólnie cztery części różańca, błagając 
o ochronę, pokój i nawrócenie. Razem módlmy się o 
ratunek dla naszej Ojczyzny i świata”.

Na to niezwykłe wydarzenie religijne złożyły się dwa 
etapy. W pierwszej części wierni rano zgromadzili się 
w 320 kościołach położonych wzdłuż całej granicy 
Polski – od wybrzeża, przez tereny wschodnie 
i południe aż po granicę zachodnią. Tam wysłuchali 
konferencji, wzięli udział w Eucharystii i adorowali 
Najświętszy Sakrament. Następnie przeszli 
w wyznaczone miejsce, zwane strefą modlitwy. Tam 
o godz. 14.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa, 
której towarzyszyły różne intencje, w tym prośba 
o nawrócenie, czy pojednanie, zdrowie i dobre 
relacje w rodzinach oraz pokój w ludzkich sercach 
w Polsce i na całym świecie.

Niezależnie od modlitwy nad granicami, w wielu 
parafiach wewnątrz kraju, o tej samej godzinie 
wierni zbierali się w świątyniach, by odmówić 
różaniec i wziąć udział w adoracji.

Organizatorami ,,Różańca do Granic” byli Maciej 
Bodasiński i Lech Dokowicz z Fundacji ,,Solo Dios 
Basta”. W 2016 roku przygotowali także ,,Wielką 
Pokutę”, czyli całodniową modlitwę i nabożeństwo 
przebłagalne za grzechy i prośbę o miłosierdzie dla 
naszego narodu, która zgromadziła wówczas 150 
tysięcy Polaków.

ZACHÓD
O pokój, wiarę, za Polskę, świat i rodziny modlili się 

wierni w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Po 
Mszach świętych i nabożeństwach w 30 kościołach, 
wierni udali się do stref modlitwy na zachodnią 
granicę. Wśród nich także kilkusetosobowa grupa 
w Rosówku, przy granicy z Niemcami. 

W inicjatywę modlitewną na różne sposoby 
włączyło się wiele parafii archidiecezji poznańskiej. 
Wiele parafii zorganizowało wyjazd na granicę 
autokarem. Większość poznańskich parafii dotarła 
do Słubic. Z kolei Fundacja Pro Publico zaprosiła do 
uczestnictwa w „Różańcu do Granic” bezdomnych. 
– Widzimy jak wielu z nich odkrywa znaczenie 
modlitwy, jak poprzez comiesięczne Msze święte 
w ramach „Święta ubogich”, zbliżają się do 

Boga. Dlatego cieszy nas udział 11 bezdomnych 
w „Różańcu do Granic”, którzy wyruszyli z innymi 
zorganizowanym przez nas autobusem – opowiada 
Adrian Pakuła z Fundacji Pro Publico.

Na zachodniej granicy, w Sanktuarium Matki Bożej 
Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach 
nad Odrą, modliło się ponad tysiąc osób, w tym 
nie tylko mieszkańcy okolicznych parafii, ale 
także przybysze z terenu całego województwa 
zachodniopomorskiego.

Kilka tysięcy osób modliło się w diecezji legnickiej 
wzdłuż granic czeskiej i niemieckiej. W 17 
kościołach stacyjnych wyznaczonych przez biskupa 
legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego odprawiane 
były Msze święte, trwała adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Po duchowym przygotowaniu wierni 
wymaszerowali do kilkudziesięciu punktów 
modlitewnych, gdzie o godz. 14.00 rozpoczęła się 
modlitwa różańcowa w intencji ojczyzny i świata. 
Wielu pielgrzymów udało się do pobliskiej Lubawki, 
gdzie znajduje się przejście graniczne z Czechami 
oraz do Chełmska Śląskiego. Na przejściu w Lubawce 
zgromadziło się około tysiąca wiernych, natomiast 
w Chełmsku śląskim około 500 osób.

Były też punkty modlitewne w Karkonoszach. 
Wierni modlili się na przełęczy Okraj i przejściu 
granicznym Okraj, w pobliżu Kowar i Karpacza. Na 
Polanie Jakuszyckiej zebrało się blisko 2 tysiące 
osób, które rozeszły się do kilku miejsc modlitwy, 
dochodząc aż na Szrenicę. Były też punkty 
modlitewne w tzw. „Worku Turoszowskim”, 
w pobliżu Bogatyni i Zgorzelca, na pograniczu 
czeskim i niemieckim.

Jednym z miejsc modlitwy był także Zgorzelec na 
granicy polsko-niemieckiej. Kościołem stacyjnym 
był kościół św. Józefa Robotnika. – Modliliśmy 
się w niej w gronie około 1,5 tysiąca uczestników 
– powiedział proboszcz ks. Kazimierz Pietkun. 
Na modlitwę przybyli także pielgrzymi spoza 
zgorzeleckich parafii, m.in. z Bolesławca, Lwówka 
Śląskiego, Lubania oraz grupa wiernych z Niemiec.

PÓŁNOC
Do kościołów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 

zjechali pielgrzymi także z innych diecezji 
w Polsce. Najwięcej osób zgromadziło się 
w bazylice w Kołobrzegu. Tu Eucharystię w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Różaniec do granic” 
sprawował ordynariusz diecezji ks. biskup Edward 
Dajczak. 

Modlitwa na gdyńskich plażach zgromadziła 
kilkaset osób. Z kolei w gdyńskim kościele pw. 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Piotra 
Rybaka do wspólnej modlitwy różańcowej zachęcał 
ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. 

W całej archidiecezji gdańskiej wyznaczono 
43 kościoły stacyjne, które tego dnia zostały 
wypełnione wiernymi po brzegi. Ponadto w dwóch 
gdańskich parafiach, sprawowana była Msza święta 
z udziałem dzieci. Punktem centralnym był kościół 
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca 

RÓŻANIEC DO GRANIC
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Świętego na gdańskim Przymorzu. Mszę świętą 
sprawował tam ks. biskup Wiesław Szlachetka.

Po zakończeniu Eucharystii i adoracji 
Najświętszego Sakramentu, wierni ze wszystkich 
kościołów stacyjnych udali się na granicę, w tym 
wypadku na plażę. Trójmiejskie wybrzeże zostało 
wypełnione tysiącami modlących się ludzi.

Także z Parafii św. Bartłomieja Apostoła w 
Mierzeszynie parafianie udali się na granicę 
morską. Ks. Andrzej Sowiński z grupą parafian 
uczestniczył w modlitwie różańcowej na plaży w 
Gdańsku Stogach. Jest to jedna z najpiękniejszych 
polskich plaż, i czasami, poza sezonem, spotyka 
się tu spacerowiczów idących z różańcem w ręku 
wzdłuż linii brzegowej. Liczba wszystkich wiernych 
uczestniczących tu, we wspólnej modlitwie 
wynosiła przeszło tysiąc osób. Dzięki doskonałemu 
nagłośnieniu, wierni mogli dzięki Radiu Maryja 
łączyć się w modlitwie z całą Polską, a transmisję 
słychać było w promieniu kilkuset metrów. Chyba 
nigdy plaża w Gdańsku Stogach nie była świadkiem 
równie pięknego wydarzenia i tak żarliwej, choć 
przecież bardzo wymagającej modlitwy. Modlitwy 
kilku pokoleń, bo oprócz ludzi starszych zebrało się 
na niej bardzo wiele osób w młodszym wieku, w tym 
także młodzież i dzieci.

W diecezji pelplińskiej tysiące wiernych przybyło 
do parafii Objazda, Smołdzino, Łeba (dwie parafie), 
Sarbsk, Sasino, Choczewo oraz Białogóra. Modlitwie 
w parafii św. Jakuba w Łebie przewodniczył biskup 
pelpliński Ryszard Kasyna. Następnie po adoracji 
wyruszono na plażę, gdzie tysiące wiernych 
odmówiło różaniec transmitowany z tego miejsca 
przez diecezjalne Radio Głos. Ostatnim akcentem 
było błogosławieństwo, którego zebranym na plaży 
udzielił ks. biskup Ryszard Kasyna.

W archidiecezji warmińskiej modlitwie wzięło 
udział ok. 10 tysięcy osób, które zgromadziły się 
w 12 kościołach stacyjnych, m.in. w Braniewie, 
Sępopolu, Górowie Iławeckim i Bartoszycach. Są to 
parafie niemal bezpośrednio graniczące z Obwodem 
Kaliningradzkim należącym do Federacji Rosyjskiej.

Wierni modlili się o zbliżenie narodów polskiego 
i rosyjskiego oraz poprawę wzajemnych relacji, 
o których na granicy sami mieszkańcy mówią, iż 
nie są najlepsze. 

Do wspólnej modlitwy zaproszeni zostali wierni 
Kościoła prawosławnego po rosyjskiej stronie granicy, 
a uczestnicy „Różańca do granic” poinformowali 
o tej akcji w specjalnym liście samego patriarchę 
Cyryla I, zwierzchnika rosyjskiego prawosławia.

Modlitwa w sanktuarium maryjnym 
w Studzienicznej k. Augustowa (diecezja ełcka) 
zgromadziła 2 tysiące osób. Przewodniczył jej ks. 
biskup  Romuald Kamiński. Następnym punktem 
spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu 
w kościele parafialnym. Po niej zaś wierni 
z kapłanami, z różańcem w ręku, udali się na szlak 
pielgrzymi do augustowskiej Bazyliki Najświętszego 
Serca Jezusowego.

WSCHÓD
O pokój na Ukrainie modlili się uczestnicy 

modlitwy różańcowej w Domu Fundacji Jana 
Pawła II w Lublinie. Jego mieszkańcami są 
stypendyści Fundacji Jana Pawła II pochodzący 
głównie z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy 
chcieli kształcić się w środowisku respektującym 
i propagującym wartości religijne.

Tysiące osób modliło się w 26 kościołach 
stacyjnych w archidiecezji przemyskiej. – Przygnała 
nas tu potrzeba chwili. Jesteśmy pewni, że Matka 
Boża nas nie zostawi – mówili uczestnicy modlitwy. 
Różaniec odmawiano w górach, na stadionach, przy 
przydrożnych kapliczkach, a nieraz w szczerym 
polu.

Główne uroczystości diecezjalne odbyły się 
w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej 
w Kalwarii Pacławskiej. 

W „Różańcu do granic” wzięło udział również 
21 kościołów stacyjnych w diecezji zamojsko-
lubaczowskiej. Po Mszach świętych i nabożeństwach 
wierni udali się do stref modlitwy na granicy polsko-
ukraińskiej. Za rozmieszczenie poszczególnych 
grup wzdłuż granicy odpowiedzialni byli członkowie 
ruchów. Na granicę przybył również ks. biskup 
Marian Rojek i modlił się razem z wiernymi.

Najbardziej otoczona modlitwą różańcową do 
granic okazała się diecezja siedlecka, gdzie padły 
ogólnopolskie rekordy frekwencji: najliczniejsza, 
ponad 10-tysięczna rzesza modlących się na różańcu 
zebrała się w diecezjalnym sanktuarium Matki 
Bożej jedności w Kodniu nad Bugiem oraz ponad 7 
tysięczna w Pratulinie, miejscu uświęconym krwią 
unitów-męczenników podlaskich, gdzie razem 
z wiernymi modlił się biskup siedlecki Kazimierz 
Gurda.

Łącznie tylko w oficjalnych 6 kościołach 
stacyjnych w Pratulinie, Terespolu, Kostomłotach, 
Kodniu, Sławatyczach, Włodawie i Woli Uhruskiej 
modliło się ponad 30 tysięcy wiernych, a trudno 
zliczyć modlących się w tym samym czasie 
w parafiach.

W Pratulinie modlono się na różańcu w 5 
językach: angielskim, niemieckim, francuskim i po 
łacinie. Częścią spotkania była procesja fatimska 
prowadzona przez dzieci ucharakteryzowane na 
Hiacyntę, Łucję i Franciszka, wizjonerów z Fatimy. 
W Pratulinie modlący stworzyli łańcuch na brzegu 
Bugu, granicy polsko-białoruskiej.

Naprzeciw Brześcia różaniec odmówiono 
w Terespolu naprzeciw twierdzy brzeskiej i na 
samym przejściu granicznym. Podobnie modlono 
się na przejściu granicznym w Sławatyczach. 
W Kostomłotach, jedynej na świecie parafii 
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego odmawiano 
różaniec także w języku staro-cerkiewno-
słowiańskim a także po ukraińsku, ponieważ  w 
modlitwie wzięła udział grupa katolików z obszarów 
objętych działaniami wojennymi na Ukrainie.
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Charakter wybitnie pokutny miała modlitwa 
różańcowa w najdalej wysuniętej na północ parafii 
diecezji siedleckiej w Woli Uhruskiej. Tam śpiewano 
suplikację.

W sąsiedniej diecezji drohiczyńskiej wyznaczono 
dziewięć kościołów stacyjnych. Wierni z diecezji, jak 
i spoza jej granic przybyli do Czeremchy, Hajnówki, 
Kleszczel, Mielnika, Milejczyc, Nurca Stacji, Serpelic 
oraz Tokar. Parafie te wpisały się w miejsca okalające 
modlitwą całą Polskę.

Duża grupa pielgrzymów przybyła do Serpelic. 
Zgłoszonych do tej strefy modlitwy było 1970 osób. 
Do tej liczby należy dodać diecezjan z dekanatu 
sarnackiego. Najbliżej granicy z Białorusią modliła 
się grupa z Czeremchy, która w procesji różańcowej 
przybyła na przejście graniczne w Połowcach. 
W sumie nad granicę z Białorusią do diecezji 
drohiczyńskiej, spoza jej terenu przybyło 9 tysięcy 
wiernych.

POŁUDNIE
W diecezji świdnickiej, położonej na granicy 

polsko-czeskiej, w modlitwie uczestniczyło ponad 
21 tysięcy osób. 

W Beskidach można było się modlić w 26 
kościołach stacyjnych. Modlitwa na cieszyńskim 
rynku rozpoczęła się od Mszy świętej i adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Zgromadziła około 3 
tysięcy uczestników z różnych rejonów Polski. 
Dominowali mieszkańcy diecezji bielsko-żywieckiej 
ze Śląska i Małopolski, ale nie brakowało pielgrzymów 
z innych zakątków kraju: z Bełchatowa, Łodzi, 
Aleksandrowa Łódzkiego, Sosnowca.

Wierni modlili się także na Żywiecczyźnie, część 
osób weszła na Halę Miziową, około tysiąca osób 
modliło się na granicy ze Słowacją w Korbielowie. 
Przy obelisku na polsko-czesko-słowackim trójstyku 
zmówiono jedną z części różańca.

Na Podhalu modlitwa różańcowa odbyła się 
m.in. w sanktuarium maryjnym w Ludźmierzu, na 
Giewoncie i Kasprowym Wierchu, przy Morskim Oku 
i w Dolinie Kościeliskiej. A w samym Zakopanem 
ponadto m.in. na Jaszczurówce pod Wielką Krokwią, 
pod Nosalem u sióstr urszulanek i w „Księżówce”.

W Ludźmierzu ks. arcybiskup Marek Jędraszewski 
poprowadził modlitwę różańcową przy figurze św. 
Jana Pawła II w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym. 
Uczestniczyły w niej m.in. dzieci, które przygotowały 
różańce z uzbieranych żołędzi. Ks. arcybiskup 
wyraził wdzięczność rodzicom i najmłodszym za 
przybycie. Przypomniał, że z tego właśnie miejsca 
20 lat temu różaniec poprowadził św. Jan Paweł II, 
a modlitwa była transmitowana na cały świat.

120 osób modliło się, płynąc Dunajcem flisackimi 
łodziami. Na 10 łodzi w Sromowcach Niżnych wsiedli 
wierni i kapłani z parafii Bielcza i Trzciana koło 
Bochni. To właśnie rzeką Dunajec biegnie granica 
polsko–słowacka. 

RÓŻANIEC NA LOTNISKACH
„Różaniec do granic” odbył się także w jedenastu 

portach lotniczych naszego kraju, m.in. w kaplicy 

Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana 
Pawła II w Krakowie-Balicach, gdzie na modlitwie 
zgromadziło się ok. 200 osób. W wydarzeniu 
uczestniczyli pasażerowie, pracownicy obsługi 
i ochrony lotniska, służby celnej, a także wierni, 
siostry zakonne i księża z pobliskich parafii.

Około 500 osób modliło się wspólnie 
w Porcie Lotniczym im. Henryka Wieniawskiego 
na poznańskiej Ławicy. Uczestnicy, wśród których 
było wiele młodych osób, w tym całe rodziny, 
szczelnie wypełnili niewielką kaplicę znajdującą się 
na piętrze terminalu odlotów oraz przejścia wokół 
niej. Modlitwę różańcową słychać było w całym 
terminalu. Prowadzili ją opiekujący się kaplicą 
ojcowie oblaci, klerycy i siostry zakonne.

Ponad 250 osób zgromadziło się w Porcie 
lotniczym Lublin w Świdniku, aby wspólnie modlić 
się w ramach ogólnopolskiej akcji „Różaniec do 
granic”. W wydarzeniu uczestniczyli pasażerowie, 
pracownicy lotniska, służby celnej, a także siostry 
zakonne i wierni z pobliskich parafii.

Do akcji włączyły się także wspólnoty i parafie 
poza granicami kraju. W Europie zarejestrowanych 
były 43 miejsca, w tym prawie połowa w Wielkiej 
Brytanii. Do modlitwy dołączyli także wierni w 
Stanach Zjednoczonych (modlitwa w 12 miejscach), 
w Ameryce Południowej i Australii.

eKAI.d.A.

INDIE KRAJ KONTRASTÓW

W środę, 25 października 2017 roku o godz. 
17.00 w świetlicy w Mierzeszynie odbędzie się 
spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Ilnickim. 
Jest on doskonale znany wielu mieszkańcom 
naszej gminy. Przede wszystkim dlatego, że 
pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego 
w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich i w Zespole 
Szkół w Warczu. Znają go także czytelnicy naszych 
bibliotek, którzy uczestniczyli w spotkaniach 
z nim na temat podróży do Czarnobyla 
i Fukushimy. 

W lutym ubiegłego roku przebywał w Indiach. 
Jak mówi: „To była dziwna i dosyć trudna podróż. 
Indie, zwane ‘największą demokracją świata’, to 
kraj kontrastów. Wszechobecna bieda miesza się 
tu z wielkim bogactwem, a charakterystyczna 
kultura i wierzenia błyskawicznie wprawiają 
Europejczyka w niezwykły nastrój. Indie 
zaskakują też feerią barw, zapachami 
i wspaniałymi kostiumami”.

Podczas spotkania nie tylko będzie opowiadał 
o tym kraju, ale także zaprezentuje film nakręcony 
podczas podróży oraz mnóstwo zdjęć. Będzie 
także można zakupić książkę autora o podróżach 
do Czarnobyla pt. „Azyl. Zapiski stalkera”. 
Zapraszamy. Organizatorami spotkania są: 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna.
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INTENCJE MSZALNE listopad 2017

  1. środa    

 
  2. czwartek 

  3. piątek        
  4. sobota               
  5. niedziela      
  

  6. poniedziałek
  7. wtorek         
  8. środa 
  9. czwartek    
10. piątek        
11. sobota             

12. niedziela       

13. poniedziałek         
14. wtorek        

15. środa
16. czwartek
17. piątek          
18. sobota              
19. niedziela      

20. poniedziałek           
21. wtorek        
22. środa
23. czwartek
24. piątek 
25. sobota           
26. niedziela        

27. poniedziałek         
28. wtorek          
29. środa
30. czwartek

730      
930

   1200

930

1800

 1800

   1800

 730      
930

   1100

    1800    
1800    
700     
700

1800      
 930

1800

730      
     930

   1100

    1800

    1800

 
   1800

    700   
700

1800  
730      

     930

   1100

  1800

    700

    700 

    700

700

1800

 730      
     930

   1100

    1800

1800

    700

 700   

+ Marianna Korycka: rocznica urodzin
+ rodzice Irena i Willi
+ za wszystkich naszych zmarłych (na cmentarzu w Mierzeszynie)
+ wypominkowa za zmarłych
+ wypominkowa za zmarłych
+ zmarli dziadkowie z obojga stron; rodzice Marianna i Władysław Koryccy
+ Stanisław i Władysława Wiśniewscy, Jerzy oraz zmarli z obojga stron
+ Ryszard Szymański oraz zmarli z rodzin Szymańskich i Wicińskich
+ Paweł Kolberg: 26. rocznica śmierci
+ zmarli z rodzin Wohlert, Antoniewicz i Kuchnowskich
+ Jan Rywacki: 20. rocznica śmierci oraz Aniela
+ Stanisław Pieczykolan: rocznica śmierci i zmarli z rodziny
+ Jerzy Dawidowski: rocznica urodzin
+ wypominkowa za zmarłych
+ Norbert Czerwiński: rocznica śmierci (intencja od żony)
dzięk. błag. w intencji Krystyny i Jana Surma: 44. rocznica sakramentu małżeństwa
+ zmarli z rodzin Grabińskich, Szumała i Czaja
+ Benedykt Grzegorz Stolarski: 5. rocznica śmierci
+ Krzysztof Dysarz: 25. rocznica śmierci
+ Stanisław Malec: z okazji imienin
+ Eugeniusz Podjacki: 1. rocznica śmierci
+ rodzice Halina i Włodzimierz Tochowicz; Wanda i Zygmunt Florczyk oraz dziadkowie      
   z  obojga  stron
+ Edward Wiśniewski: 5. rocznica śmierci
+ zmarli z rodziny Piotrzkowskich
dzięk. błag. w intencji Mariana: 82. rocznica urodzin
+ Bronisław Szulc i Edward Domarus
+ Henryk Radecki: rocznica urodzin; zmarli z rodzin Radeckich i Lewandowskich        
oraz wnuk Daniel
+ zmarli z rodzin Łepkowskich i Kwedlo
+ Aniela, Alojzy, Henryk Formela oraz Ryszard Szymański
+ Piotr Czysarski: 1. rocznica śmierci
+ Franciszka Kapanke: rocznica urodzin
+ Małgorzata Szymichowska
+ Małgorzata Szymichowska
dzięk. błag. o zdrowie dla Reginy Kapanke
+ Danuta Brandt
+ mąż Henryk Czajkowski i teściowa Helena
+ Zenon Kolbusz: 10. rocznica śmierci
+ Ryszard Jamroży: rocznica śmierci i siostra Renata
+ Roman Araśniewicz: 4. rocznica śmierci
+ Małgorzata Szymichowska
+ Małgorzata Szymichowska
+ Małgorzata Szymichowska
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Eminencjo

Dzień 17 października zawsze pozostaje 
ważną datą dla Ciebie, choć także dla wielu 
z nas, dla wiernych Kościoła Katolickiego 
w Polsce. To rocznica Twoich urodzin! Dziś 
wspominamy już Twoje 94. urodziny. Zawsze 
patrzymy na Twoją Osobę z największym 
szacunkiem, ciesząc się z faktu, że jest wśród 
nas tak zacny Biskup i Kardynał Świętego 
Rzymskiego Kościoła.

Z dalekiej Parafii św. Bartłomieja Apostoła w 
Mierzeszynie k. Gdańska nie jesteśmy w stanie 
obdarzyć Cię, Eminencjo, wiązanką pięknych 
kwiatów. Jednak składamy przed obliczem 
Matki Bożej Różańcowej i Miłosierdzia z Ostrej 
Bramy, serdeczną modlitwę różańcową 
płynącą z głębi naszych serc. Modlitwę 
w Twojej intencji drogi nam Księże Kardynale! 
Niech zdrowie, Boże błogosławieństwo, będzie 
Twoją siłą na kolejne lata w służbie Kościołowi 
Świętemu. Szczęść Boże!

Parafianie Parafii św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie

wraz z proboszczem

w ostatnim czasie…

ZOSTAŁ OCHRZCZONY:
1. DOMINIK POTRATZ, zam. Warcz 4/3, ur. 30 sierpnia 

2017, och. 22 października 2017.
PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, 
ABY ZAWRZEĆ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia 21 października 2017 o godz. 15.00:
 ANDRZEJ MARCIN KISTOWSKI, zam. Kamierowo 

28 i KATARZYNA BUTOWSKA, zam. Olszanka 1.
ZMARŁA:
1. ZOFIA KOLBUSZ, zam. Olszanka 26, ur. 26 lipca 

1934, zm. 16 października 2017, pogrzeb odbył się 
19 października 2017 w Mierzeszynie.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE WNĘTRZA 

KOŚCIOŁA ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE

686. Elżbieta Szczygielska, Mierzeszyn
687. Mariola i Roman, Patrycja Temberscy, Błotnia
688. Renata i Jan Leszka, Mierzeszyn
689. Mieczysława Muszyńska, Mierzeszyn
690. Rodzina Banasik z Mamą, Mierzeszyn
691. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
692. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
693. Helena Stosio, Domachowo
694. Janina Rywacka, Domachowo
695. Eryka Żurek, Domachowo
696. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
697. Halina Ronowicz, Błotnia
698. Barbara i Mieczysław Turscy, Błotnia
699. Joanna Konkol, Dawid Gorzont, Domachowo/Gdynia
700. Teresa i Józef Bąk, Błotnia
701. Kamil Pepliński, Domachowo
702. Ewa i Jacek Szuba, Mierzeszyn
703. Teresa Walkowska, Domachowo
704. Ewelina i Zbigniew Gębka, Domachowo
705. Elżbieta i Krzysztof Peplińscy, Domachowo
706. Weronika Toczek, Mierzeszyn
707. Marta i Andrzej Dampc, Błotnia
708. Anna i Piotr Stefańscy, Mierzeszyn

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 
W PAŹDZIERNIKU 2017 W NASZEJ PARAFII

- dla młodzieży i dorosłych od poniedziałku 
do  soboty po Mszy świętej;

- dla dzieci w poniedziałki i piątki o godz. 17.30.

PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na listopad 2017

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie 
w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi 
słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, 
pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza 
z wyznawcami innych religii.

Mierzeszyn, 17 października 2017 roku

Jego Eminencja
Ks. Kardynał HENRYK 

GULBINOWICZ
Wrocław
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RÓŻANIEC DO GRANIC - PLAŻA W GDAŃSKU STOGACH
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